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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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Nu de kans om mee te bepalen....

Waar komen windmolens en 
zonneweiden in onze regio?

Kantoorruimte

TE HUUR
Ambachtsplein,

Hazerswoude-Dorp
Tel. 0618396218

Het traject rond het bepa-
len waar wind- en zonne-
energie in onze regio op-
gewekt gaat worden, is in 
volle gang. 

Zo’n 350 geïnteresseerde inwo-
ners zijn over de RES (Regio-
nale Energie Strategie) geïnfor-
meerd via Webinars. Ook met 
de dorpsoverleggen heeft over-
leg plaatsgevonden. 

Van Klimaatakkoord naar RES
Voor de uitwerking van het Kli-
maatakkoord is in Nederland 
afgesproken dat in regionaal 
verband strategieën worden op-
gesteld om de doelstellingen van 
het Klimaatakkoord te behalen. 
Alphen aan den Rijn behoort tot 
de regio Holland Rijnland en 
werkt in dit verband samen aan 
een Regionale Energie Strategie 
(RES). Inwonersbetrokkenheid 
is volgens de gemeente Alphen 
in dit proces zeer belangrijk en 

daarom is een participatietraject 
gestart om de inwoners te in-
formeren en te consulteren over 
de energietransitie in het alge-
meen, over de Regionale Ener-
gie Strategie en in het bijzonder 
de ‘Kansenkaart voor duurza-
me opwekking van Elektriciteit 
door middel van wind en zon’. 

Enquête
Eind vorig jaar is allereerst een 
enquête door de gemeente Al-
phen aan den Rijn gehouden 
waaruit blijkt dat in de mees-
te kernen rond 75% van de in-
woners op zich positief staat ten 
opzichte van opwekking van 
duurzame elektriciteit in de ge-
meente. In navolging van deze 
enquête is een informerend We-
binar gehouden waarvoor 350 
personen zich hebben opgege-
ven. Vervolgens zijn nog twee 
consulterende vervolgbijeen-
komsten georganiseerd met een 
kleinere groep inwoners. Ook 
hier was volgens de gemeen-

te sprake van een positieve ba-
sishouding, maar werden ook 
zorgen geuit. De zorgen betrof-
fen met name de gevolgen voor 
waardevolle landschappen en 
natuur, hinder, het wegvloeien 
van subsidies naar grote ont-
wikkelaars of het buitenland en 
het (nog) niet in beeld brengen 
van alternatieven. In bijgaand 
plaatje een samenvatting van de 
resultaten. 
 
Overleg met dorpsoverleggen
Eind januari is door de gemeen-
te ook een online bijeenkomst 
georganiseerd met vertegen-
woordigers van de dorpsover-
leggen. Doel was te kijken in 
hoeverre de RES leeft bij de in-
woners en op welke wijze de 
dorpsoverleggen kunnen hel-
pen bij het onder de aandacht 
brengen van het onderwerp. 
Volgens Harry Körmeling die 
namens de dorpsoverleggen van 
Hazerswoude-Rijndijk deelnam 
was de algemene conclusie dat 

het onderwerp nog niet leeft in 
de dorpen. “Over een half jaar 
moet al een besluit worden ge-
nomen over de plekken waar 
windmolens en zonneweides 
komen. Men is dus rijkelijk laat 
met het informeren van de in-
woners en de dorpsoverleggen. 

Inwoners zijn zich nog helemaal 
niet bewust van wat er speelt”, 
aldus Körmeling. 

Kansenkaart
In 2030 moet de hele regio Hol-
land Rijnland 1TWh groene 
energie kunnen leveren. Dat zijn 
45-70 grote windmolens, of 70 
tot 100 kleinere exemplaren en 
1.500 hectare aan zonneweides. 
Daar moet een plek voor ge-
vonden worden. In de concept 
RES zijn alle mogelijk geschik-
te locaties al op de kaart ingete-
kend. In een eerder stadium is 
er voor gekozen om windmo-
lens en zonneweiden bij voor-
keur langs spoorlijnen, A- en 
N-wegen te plaatsen. Körme-
ling: “Voor de Rijnwoudse dor-
pen gaat het globaal om de ge-
hele hele strook ten zuiden van 
de N11, het kruispunt  N11/Ge-

De informatiekaart met de resultaten van de eerder gehouden enquete.

Lees verder op pagina

Belangrijk nieuws!!!
AH staat in het teken van een 

verrassing. Kijk snel op pagina 7 
van deze Groene Hart Koerier...



2 Groene Hart Koerier
woensdag 10 februari 2021

Familieberichten

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

Nico en Mariëtte Soek begeleiden 
en verzorgen de uitvaart, ook als u 
elders verzekerd bent.

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl

Vaste Rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt

           Gezang 174

Bedroefd om het verlies geven wij u kennis dat na een periode van 
afnemende gezondheid door de Heere van ons is weggenomen onze 
dierbare vader en mijn trotse opa

Jacobus Bogerman
~ Co ~

sinds 16 mei 2013 weduwnaar van Sina Bogerman-van Klaveren

in de gezegende leeftijd van 92 jaar.

 Ton
 Bert en Ingrid
  Max

5 februari 2021
Rembrandtlaan 1
2391 CM  Hazerswoude-Dorp

Geen bloemen

Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij uw condoleances en 
blijken van medeleven schriftelijk mogen ontvangen.
De rouwdienst werd in besloten kring gehouden 
D.V. woensdag 10 februari om 14.00 uur in de Hervormde kerk, 
Dorpsstraat 64 te Hazerswoude-Dorp.
Aansluitend hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats begeleidt 
op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg te 
Hazerswoude-Dorp. U kunt de rouwdienst alsnog bekijken via: 
kerkomroep.nl, Hervormde Gemeente Hazerswoude-Dorp.

  De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets
  Hij doet mij neerliggen in grazige weiden
  Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren
 Psalm 23

Bedroefd, maar dankbaar dat hij zovele jaren in ons midden mocht 
zijn, geven wij u kennis dat de Heere van ons heeft weggenomen 
mijn liefdevolle zorgzame man, onze onvoorwaardelijke vader, trotse 
opa, broer, zwager en oom

Cornelis Hendrik Binnendijk
*  17 augustus 1930 †  4 februari 2021

 Gre Binnendijk-de Kort

 Mieke

 Jeanette en Flip
 Jeroen
 Martijn en Chanmi
 Vincent

 Ineke en Erik
 Cami

Dorpsstraat 153
2391 CA  Hazerswoude-Dorp

Wij waarderen het zeer als wij uw condoleance en blijken van 
medeleven schriftelijk mogen ontvangen.

De rouwdienst werd in besloten kring gehouden woensdag 
10 februari om 11.00 uur in de Hervormde kerk, Dorpsstraat 64 
te Hazerswoude-Dorp.

U kunt de dienst bekijken via: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10042

Geen bloemen

Heel dankbaar zijn wij dat wij de intense wens van mijn man, onze vader en 
opa, om tot het einde thuis te mogen blijven hebben kunnen verwezenlijken,
dankzij de liefdevolle verzorging van vele betrokken zorgmedewerkers van 

Activite, Dr. Jan en vooral Ma, onze Miek en het hele gezin.

 “Ik woon sinds 1962 in Nederland. 
Mijn man Harold kon hier een prima 
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. Voor ons een unieke kans op 
een mooie toekomst. 
 Harold en ik kregen vier jongens 
en drie meisjes. We zijn een heel geluk-
kig gezin en al onze kinderen hebben het 
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel 
van heimwee naar Indonesië. 
 Als ik overleden ben word ik 
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar 
Bali om bij Kubutambahan mijn as over 
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Verdrietig, maar dankbaar dat we hem zo 
lang in ons midden mochten hebben, laten 

we u weten dat rustig is overleden 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

schoonvader en opa

Adrianus 
Wilhelmus Nicolaas 

van Wieringen

- Aad -
10 juni 1932 1 februari 2021

Lies van Wieringen - Straathof

Kinderen en kleinkinderen

Rijndijk 31
2394 AB  Hazerswoude Rijndijk

De begrafenis heeft 
in besloten kring plaatsgehad.
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Houdt uw kern schoon met een Ommetje!
Horrorwinter  2020/2021. Het was zondagochtend 31 januari, heerlijk vriesweer. Ik was vroeg 
wakker en dacht van: Laat ik lekker genieten van deze winterochtend.

Warm aangekleed dook ik de polder van ons mooie Groene Hart in, gewapend met een “grijpertje en een vuilniszak”. 
Had me voorgenomen, net als inmiddels een groot aantal andere mensen, al het zwerfafval dat ik tegen zou komen, op 
te pakken en mee te nemen: Lekker sportief bezig en gelijk een bijdrage leveren onze omgeving schoon te houden, niet 
verkeerd toch? Natuurlijk zou het het mooiste zijn wanneer we geen rotzooi op straat of in bermen zouden deponeren, 
maar inmiddels is het een illusie te veronderstellen dat dat niet gebeurt. Het is niet anders, dan maar opruimen dus.

Hoe grappig was het dat ik “collega’s” tegenkwam. Hadden dus dezelfde gedachte op deze zondagochtend. Natuurlijk 
even “collegiaal” overleg met ze gehad; zij hadden al een behoorlijke zak gevuld. Vonden het heerlijk te wandelen maar 
ook gelijk rotzooi op te ruimen. “En met elkaar is het ook nog een gezellige activiteit” zo lieten zij weten. Ik wilde na-
tuurlijk ook weten waar zij hadden gelopen, ik zou dan een andere route gaan lopen. 

Na deze ontmoeting vervolgde ik (nog gemotiveerder) mijn weg (mijn zak moest n.l. nog wel gevuld worden). En dat 
lukte. Wat ik vooral tegen kwam waren veel mondkapjes / blikjes en fastfood materiaal. Na 1 ½ uur was mijn zak goed 
gevuld. Gelukkig maar want ik was bijna thuis en had inmiddels wel trek in mijn zelfgemaakte erwtensoep.

Wilt u ook een bijdrage leveren uw buurt schoon te houden neem dan contact op met uw kern coördinator. Wij zor-
gen dan voor materiaal: een grijper / plastic zakken en een fluorescerend hesje.
•  kerncoördinator Benthuizen: 
 Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
•  kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn: 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
•  kerncoördinator Hazerswoude Dorp: 
 Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
•  kerncoördinator Hazerswoude-Rijndijk: 
 Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.

Bridge leren in 
coronatijd?
Het district Leiden e.o. van de Nederlandse Bridge 
Bond  gaat voor haar verenigingen vanaf 9 februari a.s. 
een online bridgecursus organiseren voor mensen die 
bridge willen leren. 

Bridge is een boeiend en uitdagend kaartspel dat je sa-
men met een partner speelt. Bridge is daarnaast een sport 
die hersenen fit en actief houdt, belangrijk voor jong 
en oud. Je kunt het in clubverband spelen of thuis met 
vrienden. Ook online spelen is mogelijk. Bridge kan al-
tijd en overal, dus ook op vakantie. 

Om ook u kennis te laten maken met bridge organiseert 
het Bridgedistrict Leiden e.o. onder deskundige leiding 
van ervaren docenten een cursus bridge voor beginners. 
Vanwege corona wordt de cursus online gegeven. U leert 
in deze cursus de beginselen van het spel en de basis-
spelregels. Tijdens de cursus speelt u met uw mede-cur-
sisten oefenspellen op de computer waardoor u op een 
veilige en gezellige manier het geleerde in praktijk kunt 
brengen. Ook krijgt u mogelijkheden om in uw eigen 
tijd thuis verder te oefenen. Om de online bridgecur-
sus te kunnen volgen, heeft u een pc of tablet nodig met 
een webbrowser die up to date is. Presentaties vinden 
via Zoom plaats.m De cursus wordt vanaf 9 februari a.s. 
wekelijks gegeven op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur. 
Heeft u belangstelling voor de cursus, maar u kunt niet 
op dinsdagavond? Laat het weten! Bij voldoende belang-
stelling kan ook op andere dagdelen een cursus worden 
georganiseerd. 

De cursus bestaat uit 13 lessen van 2.15 uur en daarnaast 
wordt er verwacht dat u thuis ook nog één à twee uur 
per week oefent. 
Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Anja Koning, op-
leidingscoördinator bridgedistrict Leiden e.o., tele-
foon 071-5225288, e-mail onderwijs@bridgedistrict-
leiden.nl. Ook voor vragen kunt u met haar contact 
opnemen.  Website bridgedistrict Leiden e.o. : htt-
ps://9.bridge.nl. 
Bridgeclubs in uw directe omgeving zijn:
BC Het Anker, gehuisvest in dorpshuis De Meester 
(voormalig Rhynenburgerschool) en 
BC De Oude Rijn, gehuisvest in Pleyn 68 allebei te Ha-
zerswoude Rijndijk.
BC Rijnwoude, gehuisvest in de Juffrouw te Hazers-
woude Dorp.

Een gratis 
bakkie troost
Een kopje koffie voor jou én iemand 
die je meeneemt naar een koffieplek 
in de buurt!

Als uitvaartonderneming weten we hoe een gezellig kopje koffie je op 
de goede weg kan helpen. Omdat we voorlopig nog te maken hebben 
met beperkende maatregelen, willen we jou en lokale ondernemers een 
hart onder de riem steken door gratis ‘bakkies troost’ aan te bieden. Een 
positief gebaar in deze bijzondere tijd. 

Ontvang de cadeaubon! 
Laat ons weten met wie jij een kopje koffie wil 
drinken via: www.koffiemeteenoortje.nl en 
bekijk de deelnemende locaties. Ontvang de 
cadeaubon daarna in je mailbox!

OP=OP

Ook minibieb in 
Benthuizen

BENTHUIZEN 

Op initiatief van Maaike, be-
woonster van de Peregaarde, 
is er een minibieb geplaatst. 

Deze is als bouwpakket geschon-
ken door de gemeente, door de 
buurtbewoners(Joost B. leerling 
timmerman)in elkaar gezet, door 
Maaike geverfd, te kortkomen-
de materialen geleverd door buur-
man  B., geplaatst door Buurman en 
Buurman. Maaike is de beheerder 
en zal er op toezien dat deze netjes 
blijft. Allen bedankt.
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Sneeuw en
techniek
Al enkele dagen hing het in de lucht:  we krijgen kou en sneeuw! 
Het schiet al snel door je hoofd heen…zouden we dit jaar in febru-
ari zo’n koude maand krijgen dat de elfstedentocht wel door kan 
gaan omdat we mogelijk voldoende ijsdikte hebben door een lange 
vorst, maar dat de tocht anderzijds toch niet door kan gaan door 
de COVID 19? Het zijn gedachtenspinsels over de kou en de pan-
demie…

Maar het is nu vrijdagavond en de weersvooruitzichten worden 
steeds serieuzer en de waarschuwingen nemen toe. Zondag wordt 
een echte serieuze sneeuwdag en nu al geven de weerstations aan 
dat je dan zoveel mogelijk thuis moet blijven en vooral niet de weg 
opgaan! (eigenlijk niets nieuws in deze tijd) 
Nu hadden we zelf geen plannen om ergens op visite te gaan buiten 
Benthuizen, maar het is zondag….en we hebben deze zondag twee 
gastpredikanten in onze oude dorpskerk voor een online opname. 
Beiden wonen meer dan 50 km buiten Benthuizen. Gaat dat goed-
komen? Kunnen ze Benthuizen veilig bereiken?
Eén van de predikant stuurde een app of we de weersvooruitzich-
ten hadden gezien en wat onze alternatieven zijn? We zijn vacant en 
hebben nu geen eigen predikant, dus beiden in de eigen gemeente 
blijven is geen mogelijkheid. We doen een online overleg met het 
dagelijks bestuur en de alternatieven liggen al snel op tafel. Want 
wat blijkt de online techniek op dit moment ook een zegen te zijn; 
stel dat de gastpredikant door de weersomstandigheden bijvoor-
beeld echt niet kan komen dan kunnen we in ons eigen YouTube 
kanaal het mogelijk maken om vanuit onze kerk welkom te heten 
en dan een gelijke preek van deze predikant vanuit zijn eigen ge-
meente te laten zien. 
Mogelijke heftige sneeuw zal op dit moment daarom geen belem-
mering zijn om Gods woord te laten klinken vanuit de oude dorps-
kerk in een tijd waarin we dit juist hard nodig hebben.
Wat zijn we toch dankbaar dat God ons deze techniek gegeven 
heeft!  Het is aan ons hoe we daarmee omgaan! We gaan de zondag 
biddend tegemoet en leggen het in Zijn handen. We zullen op het 
moment van de publicatie van dit artikel weten hoe het verlopen is. 
Maar we weten het zeker:  sneeuw en techniek gaan prima samen!  

De oude dorpskerk staat voor iedereen klaar; jong of oud. Wie jij ook bent! 
Neem contact op via: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  

Volg onze online diensten via YouTube en zoek op: Kinderkerk 
Benthuizen en/of Hervormde Gemeente Benthuizen. 

 

 ‘Coronawinter’ 2021 
in Rijnwoude”
2 nieuwe coronaprojecten voor jong&oud met winters prijzenpakket

En opeens zitten we midden in de winter, voor velen een opkikker in coronatijd. 
Actief Rijnwoude gaat hier natuurlijk gebruik van maken en heeft 2 nieuwe ‘Pro-
jecten’ bedacht:

1. VOOR KINDEREN: Wie maakt de grootste sneeuwpop? Je maakt hier natuurlijk een foto van en 
geeft aan hoe groot de sneeuwpop precies is en waar deze staat. De foto van de grootste sneeuw-
pop (en de origineelste sneeuwpop) proberen we te plaatsen in de regionale dag-  en weekbla-
den. De winnaars ( 5 in totaal) ontvangen een winters pretpakket (chocomelk / slagroom met 
iets lekkers erbij)

Jong geleerd 
is oud gedaan...
Oscar, Daan, Sam en Iris uit Hazerswoude-Rijndijk trekken er regelmatig op uit 
om gewapend met grijper zwerfafval op te ruimen. Ze zijn dan lekker even buiten 
na het thuisonderwijs en doen ook nog eens heel nuttig werk. 

Het groepje kinderen zit bij el-
kaar op school in groep 6 op 
de Tweeklank. We vragen hen 
waarom het belangrijk is om 
vuil op te rapen.  Daan Romijn 
vindt dat het goed is voor de 
planten, de dieren en de men-
sen. “Het is goed voor de na-
tuur, want het duurt lang voor-
dat afval verdwenen is. Ook is 
het fijn om van een rommeltje 
iets netjes te maken.”

Iris van Munster: “We lopen bij 
ons in het dorp en als we dan 
vuil tegenkomen dan rapen we 
het op. Ik vind het leuk om te 
doen omdat het gezellig is en 
ook belangrijk om het dorp 
schoon te houden”. Sam Ver-
mond vindt het vuil opruimen 

heel erg leuk. “Het maakt de 
wereld wat schoner en dat geeft 
een fijn gevoel. Het is ook ge-
zellig om het samen te doen. Ik 
vind het niet leuk van mensen 
dat ze rommel laten liggen, dan 
ligt het na 100 jaar nog. Daarom 
ruimen wij het op”.

We vragen Oscar Slikker wat er 
allemaal aan zwerfvuil wordt 
gevonden. “Het toppunt van 
zwerfafval zijn plastic bekertjes/
plastic flesjes. Daarnaast vinden 
we veel blikjes, kleine dingetjes. 
En veel sigaretten en veel mond-
kapjes. Het valt mij op dat men-
sen gewoon overal plastic laten 
slingeren. Echt overal. In de slo-
ten ligt ook best veel. Het is niet 
moeilijk om het vuil te vinden 

want mensen laten het overal 
slingeren. We vinden het echt 
op de gekste plekken. Zoals in 
borders, onder en in bosjes, in 
winkelkarretjes en bij bouwer-
ven.  Ik denk dat de oplossing is 
dat er meer prullenbakken ko-
men. En dat mensen meer hun 
zakken in de gaten houden”. 

Goed voorbeeld...
Wil je zelf ook een groepje vor-
men om zwerfafval te gaan 
prikken? Ga dan gewoon op pad 
met je vriendjes en vriendin-
netjes en neem een vuilniszak 
mee en eventueel een grijpstok. 
Met je handen oprapen mag na-
tuurlijk ook, maar dan wel met 
handschoenen aan en goed han-
denwassen als je thuiskomt!

2. VOOR VOLWASSENEN: Een fotowedstrijd. Zeer waarschijn-
lijk gaan we hele bijzondere winterse taferelen zien. Dit moe-
ten we natuurlijk historisch vastleggen. Wanneer u bijzondere 
foto’s maakt willen wij deze graag van u ontvangen. De ma-
kers van de 5 mooiste foto’s worden beloond met een winters 
prijzenpakket bestaand uit o.a. erwtensoep en rookworsten. 
Natuurlijk willen we ook weten waar de foto’s zijn gemaakt 
en door wie. En natuurlijk gaan we ook proberen dat deze fo-
to’s geplaatst worden in de regionale dag- en weekbladen.

EN VERDER……..
Met dit fotomateriaal gaan we per kern een fotoboek maken zodat 
ons nageslacht kan zien hoe bar de ‘coronawinter 2021’ is geweest. 
Wanneer u dus fotomateriaal naar ons toestuurt dan geeft u auto-
matisch toestemming dat wij dit materiaal mogen gebruiken. 

Dit fotoboek kunt u dan zelf bestellen zodat u eigenaar wordt van 
dit unieke document. Of u gebruikt dit als origineel cadeau om 
weg te geven. Wanneer het fotoboek ‘coronawinter 2021 in Rijn-
woude’ gereed is laten we dat natuurlijk aan u weten. 

Deze ‘Projecten’ lopen tot het moment dat het huidige winterweer 
is afgelopen. 
U kunt uw foto’s toesturen naar uw kerncoördinator. Ook voor 
vragen kunt u daar terecht. Zie voor de namen van de kerncoör-
dinatoren de pagina hiernaast!
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 14 februari   
 09.30 uur Ds A.W. van der Plas (H.A.)
 18.00 uur Ds E. van den Ham

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 14 februari  
 10.00 uur Dienst vervallen
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 14 februari  09.30 en 18.00 uur 
 Ds J.W. Verweij. Internetuitzendingen!
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 14 februari  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 14 februari   
 10.00 uur Ds  Jan Compagner, Woerden 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 14 februari   
 09.30 uur Ds J. Overeem, Waddinxveen; 
 18.30 uur Ds G.C. Vreugdenhil, Gouda (Jong. 

dienst)  
 Alle diensten zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

De kerkdiensten worden van-
wege de coronamaatregelen 
zonder bezoekers gehouden. 
U kunt meekijken en luisteren 
via www.kerkdienstgemist.nl 
(Koudekerk aan den Rijn). 
Zondag 14 februari 10.00 uur: 
Viering geleid door de heer J.P. 
Karstens uit Leiden.
Woensdag 17 februari 19.30 
uur: Oecumenische viering 
van Aswoensdag.
Zondag 21 februari 10.00 uur: 
Viering geleid door dominee 
W. Biesheuvel.

ASWOENSDAGVIERING OP 
17 FEBRUARI

Het is inmiddels een mooie 
traditie om ook het begin van 
de Veertig Dagen voor Pa-
sen samen te vieren met de 
katholieke parochie. Als te-
ken dat we bewust de weg 
naar Pasen willen gaan, ont-
vangen de deelnemers aan 
de Aswoensdag¬viering altijd 
een “askruisje”. Of en hoe dat 
dit jaar ook zal kunnen is nu 
nog onduidelijk.

COLLECTES 
IN CORONATIJD 

Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het reke-
ningnummer van het College 
van Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

OPEN KERK
Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 

een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. De Brugkerk 
is open op de woensdagen 
10 en 24 februari. Op woens-
dag 17 februari en woensdag 
3 maart bent u welkom in de 
Ontmoetingskerk.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pas-
toraal team een korte video 
maken over dingen waar wij 
in deze tijd op stuiten of die 
ons inspireren. De videobood-
schap is te vinden op  www.
pknkoudekerk.nl 

OPENSTELLEN 
VAN DE KERK 

Naar aanleiding van de pers-
conferentie van 2 februari is 
door het kerkbestuur beslo-
ten de huidige situatie voort te 
zetten tot 2 maart. Op zondag-
morgen van 10.30 tot 11.30 
uur is de Bernarduskerk open,  
om een kaarsje aan te steken, 
even rustig te zitten en mis-
schien wat te bidden. Anne-
Marie de Groot of Nico Wesse-
lingh spelen dan orgel. Zomaar 
even een moment rust in deze 
hectische tijden. In de kerken 
gelden de bekende maatrege-
len, zoals anderhalve meter 
afstand en het dragen van een 
mondkapje gedurende de hele 
periode, dat u in de kerk ver-
blijft.

LIVESTREAM 
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifaci-
uskerk. U kunt dit vinden op 

de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl. Op 
deze site kunt u ook de litur-
gie downloaden en vorige vie-
ringen terugzien.   

INTENTIES 
Nu er alleen livestreamvierin-
gen zijn vanuit de Bonifacius-
kerk, kunt u toch wel intenties 
opgeven, die genoemd zullen 
worden tijdens de voorbeden 
in de viering en in beeld ver-
schijnen. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met Annie van 
Dijk, telefoon: 071- 3414210.                              

PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is deze weken niet 
zoals gebruikelijk geopend op 
donderdagmiddag. Voor vra-
gen kunt u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl of bellen 071 
3414210 want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de tele-
foon op. Het is een doorge-
schakeld nummer dus even 
geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan 
om contact te maken. 

COLLECTE IN CORONATIJD
Het is niet alleen de Actie 
Kerkbalans, waarmee in de 
parochie de financiën binnen-
komen. Het is ook de collecte 
in de kerk tijdens de vieringen, 
waarin de bezoekers vaak ro-
yaal bijdragen. Nu er geen zon-
dagse vieringen zijn, vervalt 
ook de collecte op zondag. 
Gelukkig doen de bezoekers 
tijdens het openstellen van de 
kerk regelmatig een bijdrage 
in de collectebus achterin de 
kerk. Nu zijn dit ook voor veel 
mensen financieel zware tij-
den en daarin leven we met 
u mee. Als het kan, dan zijn 
we heel blij, als u een bijdra-
ge wilt over maken naar reke-
ningnummer: NL73 RABO0325  
9081 68 t.n.v. parochie Heili-
ge Thomas te Alphen aan den 
Rijn. Hartelijk dank voor alle 
goede gaven, die reeds zijn 
binnengekomen.

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen-
zorg: Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-
3431600. Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Zieken-
huis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hier-
voor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de 
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten). 

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

Erwtensoep
Wie heeft er in deze koude wintermaan-
den geen trek in een kop stevige snert?
Zaterdag 20 februari verkopen wij traditi-
onele erwtensoep. De opbrengst is voor de 
gaarkeuken in onze zustergemeente Zauan, 
Roemenië. 
De soep kost €4  per liter en kan tussen 9.00 
en 12.00 opgehaald worden op het terrein 
voor Schenkerij de Boomgaard, Bentwoud-
laan 2 in Benthuizen. 
Bestel de soep voor 14  februari via soep-
voorzauan@gmail.com of bel 0619478785
Tip: De soep is heel goed in te vriezen.

Kern coördinatoren Actief Rijnwoude
Kern coördinator kerncoördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries

Kern coördinator kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten

Kern coördinator kerncoördinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.

Kern coördinator kerncoördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

voor Valentijn                                      
nu: diverse chcocolade,                                                     

op 12 en 13 februari:     gebak 

Tompouce met slagroom

Ham-kaascroissant        

1,25
1,25

De aanbiedingen  gelden van 11 t/m 17 februari

Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Carpaccio 
tartaar
Mals tartaarvlees met 
tomatensaus, peperoni, 
Parmezaanse kaasvlokken 
en zongedroogde tomaten. 
Heerlijk!

Carpaccio 

Vleeswarentrio:

Fricandeau
Boeren-

achterham
Cervelaat

4.49
Weektopper!

Runder
schnitzels
div. soorten 

4 stuks

8.98

Vlugklaarpakket:

4 Katen-
vinken

4 Herfst-
burgers

7.98
Uit eigen keuken:

Bruine 
Bonensoep 

met
Rookworst

7.98
Weekendtip!

Kippedij
filet

rollade 
1 kilo

10.98

Altijd lekker:

4 Filetlapjes

1 pond 
Hamlappen

8.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.69
Aanbiedingen zijn geldig van 

8 t/m 13 februari 2021

Beste patiënten van tandartspraktijk Zandbergen,
Gaarne uw aandacht voor onderstaand bericht:

Wegens databaseproblemen zijn wij op 
zoek naar de  afspraken die u bij ons heeft 

gemaakt. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om een e-mail 

te sturen naar 
info@tandartspraktijkzandbergen.nl 

met daarin uw afspraken of onze e-mail 
met afspraakbevestiging te willen 

beantwoorden zodat wij de agenda z.s.m. 
weer op orde hebben.

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk aan uw
familie en vrienden door te geven, alvast bedankt!

Team Zandbergen

“Project Kleinkunst aan huis” (Oproep aan kinderen)

Kids vertonen hun (klein)
kunst aan de voordeur.
We weten het allemaal, corona houdt ons nog steeds in de greep. Juist daar-
om is het een grote uitdaging voor Actief Rijnwoude om iets te blijven be-
denken waardoor mensen een “opkikker” kunnen ontvangen.

Vandaar ons nieuwe project “Kleinkunst aan huis”: Kinderen kunnen al maanden-
lang niet laten zien wat voor speciale talenten ze hebben op het gebied van muziek 
maken / dans / sport / toneel / goochelen / skaten etc. Wat zou het mooi zijn wan-
neer je je Oma / Opa hiermee kan verrassen of een ander (onbekend) iemand hier-
van te laten genieten.

Deze mensen gaan immers (vaak) nauwelijks nog naar buiten toe op dit moment 
maar……………..  kunnen wel naar de voordeur komen. En daar kunnen ze gaan 
genieten van jouw uitvoering waarin jij jouw talenten laat zien.

De uitvoering mag maximaal  10  minuten duren (maar korter mag natuurlijk ook). 
Je mag dit alléén opvoeren maar natuurlijk ook met andere kinderen. Actief Rijn-
woude gaat ervoor zorgen dat je jouw uitvoering bij (verschillende) voordeuren mag 
doen. Wij zorgen dus voor de matching.. Natuurlijk houden we hierbij de Corona re-
gels in acht, dat spreekt vanzelf. 

Wil je hieraan meedoen? Neem dan contact op met de kern coördinatoren van jouw 
kern, Zij kunnen jou veel meer over dit project vertellen en brengen je in contact met 
de project coördinator.

Kern coördinator Benthuizen: 
 Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk: 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp: 
 Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
  Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
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meneweg, de Gemeneweg en 
de Hoogeveenseweg als plaat-

Gemeneweg zouden zonnewei-
des kunnen worden aangelegd 
(geel op de kaart). Ik heb aan-
gegeven dat de strook ten zui-
den van Hazerswoude-Rijndijk 
al een zwaarder belast gebied is 
vanwege de N11 en het spoor. 
Dat bleek ook uit onze enquê-
te onder de inwoners. Dat moet 
dus zeker meegenomen wor-
den in het maken van definitie-
ve keuzes voor locaties. Van de 
huidige vier windmolens langs 
de N11 ondervindt men nu in 
beperkte mate hinder, maar de 
nieuwe windmolens kunnen 2 
keer zo hoog worden en er kun-
nen er dan vele malen meer ko-
men te staan”.  
 
Hoe verder?
Körmeling: “Duidelijk is dat 
vooral de inwoners van de dor-
pen en de buitengebieden de 
windmolens en zonneweides 
in hun nabijheid krijgen en er 
de eventuele overlast van zullen 
ondervinden. De verwachting 

Waar komen windmolens en 
zonneweiden in onze regio?

vervolg van voorpagina

Het gebied waarin wordt gezocht naar alternatieven...

sen waar windmolens zouden 
kunnen komen (groen op de 

kaart). En langs de gehele N11 
en langs een klein deel van de 

van de dorpsoverleggen is dan 
ook dat zeker de inwoners van 
Hazerswoude-Rijndijk niet blij 
zullen zijn met een rij windmo-
lens aan de zuidzijde van hun 
langgerekte dorp”.  

De ervaring uit de rest van het 
land leert dat meeste mensen 
zich pas druk gaan maken als 
het besluit om zware windturbi-
nes ‘in hun achtertuin’ te plaat-
sen bijna rond is en dan is het te 
laat om het proces nog te keren.  
Dat moet voorkomen worden. 
De gemeente en dorpsoverleg-
gen gaan op korte termijn plan 
de campagne maken over het 
informeren van de inwoners en 
het bieden van gelegenheid om 
te reageren op de steeds concre-
tere wordende plannen. 

Wij houden u als GHK op de 
hoogte!  Alle achtergrondinfor-
matie over de RES is te vinden 
via de website alphenaanden-
rijn.nl/RES en wijzijnon.nl. 

OUD?
Ben je 

bedonderd
50 is de 
helft van 

100!
Onno 50 jaar op 15 februari!Onno 50 jaar op 15 februari!

Welke dorper verdient er met 
Valentijnsdag net een 
beetje extra aandacht? 
Kleuters van de Michaëlschool Hazerswoude-Dorp en pubers van het dorp 
zorgen in samenwerking met Dorpshuis De Juffrouw voor een leuke (en lek-
kere) verrassing op 14 februari, Valentijnsdag.

   Stuur een mailtje naar De Juffrouw (beheerder@de-juffrouw.nl ) 
   of stop een briefje in de brievenbus van het dorpshuis, met naam   
   en adres en zij bezorgen de gratis verrassing. 
   Wees er snel bij want ze maken er slechts 100  .
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MAANDAG 

Stamppot zuurkool 
Met aardappelen van Zegwaard, spekjes, rookworst en 
kruidige jus.Heerlijke vruchtenyoghurt van Zuivel van Zus.

Weekmenu: maandag 8-2 t/m donderdag 11-2

DINSDAG 

Nasischotel 
Met verse groenten en ei van Boer Siem uit Spookverlaat. 
Samen met kipstukjes uit De Bent (Zwetsloot), satésaus en 
kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.

WOENSDAG

Luchtige andijviestamppot 
Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 
van Slager de Vries in jus. Als toetje loeiverse vla van 
De Veldhoeve.

DONDERDAG 

Rode bietjes
Met romige aardappelpuree, gemaakt van verse 
streekproducten. Speklapje van ’t Ambachtsplein in licht 
gekruide jus. Met als toetje een heerlijk ouderwetse vlafl ip. 

Met elkaar, voor elkaar
koken voor Hazerswoude-Dorp

De prijs per maaltijd is altijd €7,-. Dagelijks bestellen tot uiterlijk 13.00 via
email daghap@de-juffrouw.nl, de website de-juffrouw.nl/daghap of telefonisch 

op 06-5331 9850. Afhalen van de maaltijd tussen 17:00 en 18:30.

 spekjes, rookworst en 
Zuivel van Zus

Boer Siem uit Spookverlaat
, satésaus en 

Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 

 in licht 
gekruide jus. Met als toetje een heerlijk ouderwetse vlaflip. 

Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 

kruidige jus.Heerlijke vruchtenyoghurt van Zuivel van Zus

Boer Siem uit Spookverlaat
De Bent (Zwetsloot), satésaus en 

kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.

Luchtige andijviestamppot 
Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 

 in jus. Als toetje loeiverse vla van 

Met romige aardappelpuree, gemaakt van verse 
 ’t Ambachtsplein

gekruide jus. Met als toetje een heerlijk ouderwetse vlaflip. 

Boer Siem uit Spookverlaat
De Bent (Zwetsloot), satésaus en 

kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.

Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 
 in jus. Als toetje loeiverse vla van 

Met romige aardappelpuree, gemaakt van verse 
 ’t Ambachtsplein

gekruide jus. Met als toetje een heerlijk ouderwetse vlaflip. 

Luchtige andijviestamppot 
Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 

 in jus. Als toetje loeiverse vla van 
Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt Met spekjes, nootmuskaat en witte peper. Balletje gehakt 

Boer Siem uit SpookverlaatBoer Siem uit SpookverlaatBoer Siem uit Spookverlaat
De Bent (Zwetsloot)

kruidige jus.Heerlijke vruchtenyoghurt van 

Boer Siem uit Spookverlaat
De Bent (Zwetsloot)De Bent (Zwetsloot)

kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.kroepoek. Komkommerschijfjes met kruidendressing.

“Project Kleinkunst aan huis” (Oproep aan kinderen)

Kids vertonen hun (klein)kunst 
aan de voordeur.
We weten het allemaal, corona houdt ons nog steeds in de greep. Juist daarom is het een 
grote uitdaging voor Actief Rijnwoude om iets te blijven bedenken waardoor mensen een 
“opkikker” kunnen ontvangen.

Vandaar ons nieuwe project “Kleinkunst aan huis”: Kinderen kunnen al maandenlang niet laten zien 
wat voor speciale talenten ze hebben op het gebied van muziek maken / dans / sport / toneel / goo-
chelen / skaten etc. Wat zou het mooi zijn wanneer je je Oma / Opa hiermee kan verrassen of een an-
der (onbekend) iemand hiervan te laten genieten.

Deze mensen gaan immers (vaak) nauwelijks nog naar buiten toe op dit moment maar……………..  
kunnen wel naar de voordeur komen. En daar kunnen ze gaan genieten van jouw uitvoering waarin 
jij jouw talenten laat zien.

De uitvoering mag maximaal  10  minuten duren (maar korter mag natuurlijk ook). Je mag dit alléén 
opvoeren maar natuurlijk ook met andere kinderen. Actief Rijnwoude gaat ervoor zorgen dat je jouw 
uitvoering bij (verschillende) voordeuren mag doen. Wij zorgen dus voor de matching.. Natuurlijk 
houden we hierbij de Corona regels in acht, dat spreekt vanzelf. 

Wil je hieraan meedoen? Neem dan contact op met de kern coördinatoren van jouw kern, Zij kunnen 
jou veel meer over dit project vertellen en brengen je in contact met de project coördinator.

Kern coördinator Benthuizen: 
 Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk: 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp: 
 Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
  Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Tiny Molenaar
Mijn naam is Tiny Molenaar - Renee. Ik ben 
geboren in Alblasserdam en ben 71 jaar.
Door het beroep van mijn vader en later mijn 
man zijn wij na wat omzwervingen via Alblas-
serdam, Sint Philipsland, Boskoop, Ouderkerk 
aan den IJssel, Roelofarendsveen in 1982 
terecht gekomen in Hazerswoude Rijndijk. 
Hazerswoude ligt gunstig ten opzichte van de 
grote steden. 
Daarom zou het fijn zijn als het NS-station, 
wat ons al zo lang is beloofd, er eindelijk zou 
komen. 
De komst van het stationnetje zal de bereik-
baarheid voor onze inwoners een stuk verbe-
teren.
Ik ben getrouwd met Henk en we hebben 2 
kinderen en 6 kleinkinderen. Onze zoon woont 
in Deventer en is eigenaar van de distilleerde-
rij ‘Wagging Finger’’. Onze dochter woont in 
Pijnacker en werkt bij het Hoogheemraadschap van  Delfland.
Ik ben al bijna 40 jaar lid van de Vrouwen van Nu. Ik was een aantal jaren lid van het bestuur. Het 
is een leuke vereniging met diverse leuke activiteiten. Dit jaar bestaat de afdeling van de VVN 75 
jaar maar door Corona weten we nog hoe dat gevierd gaat worden.
Ook ben ik bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk. De ouderensoos is daar een 
onderdeel van. Iedere donderdagmiddag komt de soos in de Ridderhof in Koudekerk bijeen. Daar 
doen wij allerlei gezellige spelletjes met de leden van de soos. De soos bestaat ook al 70 jaar.
Ook organiseer ik elk jaar samen met Janny Peters namens het SWOK een boottocht van één dag 
voor alle ouderen uit voormalig Rijnwoude. Alle activiteiten liggen door Corona nu stil.  
Ik fiets graag. In deze tijd wandelen we ook bijna iedere dag. Ook lees in graag. De e-reader is 
hierbij een ideaal apparaat. Ik heb er vele boeken op staan, spannende maar ook romantische. 
TV kijken doe ik ook, vooral detectives. 
In de maand juni gaan we al 29 jaar met 8 dames 5 dagen op fietsvakantie. Alle bagage mee op 
de fiets en dan van de ene naar de andere slaapplaats. Ontzettend gezellig en heerlijk ontspannen 
fietsen door ons mooie Nederland.
In januari of februari gaan we naar de wintersport in de Dolomieten in Italië, een prachtige 
omgeving. Dit jaar kan daar helaas geen sprake van zijn.
Ik geef het stokje graag door aan Sanny Verhoeff. Zij is bestuurslid van de VVN en een enthousiaste 
vrouw bij alles wat zij doet.

Bedankactie SGP-kandidaten 
zorgmedewerkers
Op woensdag 27 januari, hebben SGP-kandidaten voor de Tweede Kamer-
verkiezingen stroopwafels bezorgd bij zorginstellingen in hun eigen ge-
meente. In totaal zijn er door heel Nederland 13.500 stroopwafels bezorgd. 

Kandidaat Diederik van Dijk heeft in de gemeente Benthuizen bij BenThuis, woon-
locatie van Philadelphia Zorg, stroopwafels bezorgd. De zorg staat momenteel onder 
zware druk. Met deze actie wil de SGP alle zorgmedewerkers in Nederland een hart 
onder de riem steken. 

Kandidaat Van Dijk: “Op een kandidatenlijst staan is geen kunst. In de eerste linies 
staan als zorgmedewerker tijdens een pandemie is een adembenemende prestatie. Ik 
wens medewerkers en cliënten van BenThuis veel volharding van Hogerhand toe. 
Bijzonder leuk om hen met deze actie een riem onder het hart te steken. De SGP ziet 
het als haar opdracht om zo sterk mogelijk voor de zorg op te komen.”
De zorgmedewerkers en bewoners reageerden positief op de actie: Heerlijke stroop-
wafels! Wij stemmen nu allemaal SGP! 
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Beperking

Vrijheid, blijheid... Geef mensen de ruimte en laat ze hun gang 

gaan; uiteraard, vanzelfsprekend. Toch heb ik vrij frequent de 

neiging me op te winden en te zeggen: joh, lazer nou toch 

eens op met je omhoog-gevallen-fluim-gedrag, met je kijk-

mij-eens-gezemel. 

Het barst van allerlei talkshowtjes waarin opgewonden stand-

jes zonodig hun banale en ook nog eens eenzijdige en on-

genuanceerde meningen ‘moeten’ ventileren over maatschap-

pelijke fricties, over menselijke tekorten, over heikele politieke 

items én over de pijnlijke gevolgen van de lockdown. Daar is 

natuurlijk niets mis mee. Ik heb het idee dat de lieden tussen 

de 15 en de 45 iets meer last hebben van de lockdown dan de 

50+’ers en ik kan het billijken dat de jonge honden hun men-

ing iets fanatieker uiten dan de meer bezadigde.

Maar op de een of andere manier raak ik toch ongelooflijk 

geïrriteerd door presentatoren en dj’s die via de praatprogram-

ma’s en talkshows op de diverse media op ongegeneerde wijze 

hun visies kunnen verkondigen zonder dat ze regelmatig flink 

de oren worden gewassen, tegengas krijgen. Over bizarre po-

dia gesproken! Ze dragen niet zelden T-shirts met ultra ko-

rte mouwen, zodat je op die dikke armen (patat of anabole 

steroïden, wie het weet mag het zeggen!) hun wanstaltige tat-

toos kunt zien.

Een slanke cycliste die - voor het stoplicht - voorovergebo-

gen over het racestuur net onder haar omhooggeschoven 

sportshirt de wachtende automoblisten een elegant aarsgewei 

toont... bodypainting kan een vorm van creativiteit zijn. Maar 

die armen en nekken die volgeplempt met klodders inkt een 

hoogst onaangename vorm van agressie uitstralen... dat is toch 

een vorm van barbarij, een vorm van ‘volkse’ armoede. Het 

neigt naar de bizarre en potsierlijke uitdossing van die idioot 

die dacht ‘even’ het Capitol te kunnen bezetten.

Het is nog te pruimen als ze in afgesloten studio’s hun riedels 

afdraaien, het is nog te verhapstukken als ze bij commerciële 

zenders voor goedkoop vermaak moeten zorgen... ze rukken 

echter op. In een landelijk dagblad las ik dat zo’n zogenaamd 

influencertje ‘spiritueel ging’. Hij had het zicht op zichzelf 

verloren en was eraan toe zichzelf weer te ontdekken. En dat 

moest hij natuurlijk aan het volk kenbaar maken: eigen ego 

eerst.

Nou vind ik het sowieso al een term uit het ouwewijvenjar-

gon, dat ‘jezelf moeten ontdekken’, maar als het dan gebezigd 

wordt door iemand die aanvankelijk slechts bezig was met zijn 

sixpack en haargroei, kan ik een fikse oprisping niet binnen-

boord houden.

Je kunt natuurlijk zeggen: waar maak je je druk om, kijk eens 

naar de inwoners van Libanon, naar de stakkers in Jemen, 

naar de Oeigoeren in China, dáár is wat aan de hand... Ik weet 

het. Als je echter weer niet een borrel in de kroeg hebt kun-

nen drinken, weer niet onbekommerd hebt kunnen winkelen, 

weer niet met een paar vrienden gezellig hebt kunnen kletsen 

over een gedrogeerde keeper... krijg je zomaar de neiging eens 

lekker te zieken.

Zo, het is vrijdagmiddag 17.00 uur. Genoeg geziekt, gemek-

kerd en gezeurd... nu een kouwe klets met een zalig bittergar-

nituur. Laat de boeren maar dorsen.

Wist

CursiefjeWekelijkse kennis-
quiz Rijnwoude
-  Wekelijks komen wij met een quiz over Rijnwoude. Een aantal vragen worden gesteld, via multiple 

choice antwoorden kunt u het goede antwoord invullen.
-  Deze wekelijkse quiz kunt u in de Groene Hart Koerier terugvinden (op papier dus). Heeft u de ant-

woorden ingevuld dan kunt u tot en met de volgende maandag het ingevulde formulier inleveren 
bij de volgende 4 supermarkten: Albert Heijn Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn/ Jum-
bo Hazerswoude Rijndijk en Plus Verheul Benthuizen. 

-  De quiz is ook wekelijks terug te vinden op de website van Actief Rijnwoude: www.actief-rijnwou-
de.nl . Door deze te downloaden / in te vullen en terug te sturen naar info@actief-rijnwoude.nl 
(uiteraard weer tot en met de volgende maandag) kunt u ook meedoen.

-  Uit de goede antwoorden wordt er een prijs beschikbaar gesteld van € 25,--, te besteden bij een 
door u uitgekozen (recreatief) horecabedrijf, gevestigd in Rijnwoude.

-  De prijswinnaars krijgen dit persoonlijk te horen. Tevens zal dit vermeld worden in de Groene Hart 
Koerier.

Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met de kerncoördinatoren van uw kern.
kerncoördinator Benthuizen: 
 Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn: 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
kerncoördinator Hazerswoude Dorp: 
 Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
kerncoördinator Hazerswoude. Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk: 
 Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.

Uitslagen week 5
1. De Juffrouw / Hazerswoude Dorp, verzorgt sinds enkele weken maaltijden. Wat is het hoogst aan-

tal maaltijden wat per dag is afgenomen?
 • 47 maaltijden.
2. In het centrum van Benthuizen wordt op dit moment een appartementencomplex gebouwd bij Plus 

Verheul supermarkt. Wat is de naam van dit complex?
 • De Korf.
3. Als je over de Rijndijk-Oost gaat, richting Alphen aan den Rijn, kun je over de Oostvaart een brug 

over. Je komt dan in een voormalige wijk van Hazerswoude. Hoe heette die wijk?  
 • ’t Zwaantje.
4. Welke voormalige inwoner van Koudekerk aan den Rijn heeft ooit een Olympische medaille ge-

haald?
 • Roy Heiner.
5. Hoeveel adressen zijn er bezocht met het project “All You Need Is Love” van Actief Rijnwoude in 

december 2020?
 • 16 en 15 zijn alle twee goed.

De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt.

VRAGEN WEEK 6
1. In welk jaar is de Rijnenburgermolen gebouwd?
 • 1722.
 • 1822.
 • 1922.
2. Uit hoeveel personen bestaat het Dorpsoverleg Benthuizen?  
 • 7
 • 8
 • 9
3. Hoe heette het clubblad van V.V. Koudekerk?
 • De corner.
 • De hoekvlag.
 • Doelpunt.
4. Wat zat er vroeger in het gebouw waar nu de Egelantier in zit?
 • Een bank.
 • Een kapperszaak.
 • Een bakker.
5. Welke schaatsbaan in Rijnwoude is deze week als eerste open gegaan. De schaatsbaan van
 • Benthuizen.
 • Hazerswoude Dorp.
 • Koudekerk aan den Rijn.

Naam deelnemer:

Telefoonnummer deelnemer:

Email adres deelnemer:
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Wie verdient volgens u een lintje?
Welke inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn 
verdient volgens u een koninklijke onderscheiding? Geef 
hem/haar op voor de Lintjesregen 2022!

Iemand voordragen
Kent u iemand die zich al een lange periode op een bijzon-
dere manier inzet voor de samenleving? U kunt die 
persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding 
(lintje). Tot 1 juli 2021 kunt u iemand voorstellen voor de 
Lintjesregen in 2022. Iemand voordragen voor de Lintjes-
regen in 2021 kan niet meer. 

Speciale gelegenheid
Wilt u dat de uitreiking plaatsvindt tijdens 
een andere gelegenheid dan de Lintjes-
regen, dien dan u uw voorstel minimaal 
zes maanden van tevoren in. De gemeente 
informeert u een maand tot twee weken van 
tevoren of de persoon in aanmerking komt 
voor de onderscheiding. 

Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op 
www.alphenaandenrijn.nl/lintje. 

WEEK 6 
10 februari 2021

Aangepaste 
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon. 

Alleen op afspraak 
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw 
bezoek uit. 

Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis.

Meer informatie 
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en 
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienst-
verlening, openingstijden en contactmogelijkheden. 

Lees het laatste nieuws op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Of volg ons via:

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Lockdown verlengd   
 

De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten  
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

2 februari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
vanaf 8 februari open. 
 
 
Buitenschoolse opvang dicht. 
Noodopvang voor kinderen van ouders 
met cruciale beroepen en kinderen in 
een kwetsbare positie. 
 
 
Onderwijs op afstand voor vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten.  
Onder andere examens, praktijklessen 
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok. 

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland in de periode 
t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen en 
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht, 
bestellen bij restaurants mogelijk 
en evenementen verboden. 

Niet-essentiële winkels dicht.  
Afhalen van bestellingen vanaf 10 
februari mogelijk. 
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

 .
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Publicaties
Omgevingsvergunning Dijkgraafweg, 
naast nummer 23, Hazerswoude-Dorp
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor het bouwen van 
een kas, een waterbassin en het veranderen van de 
drie in-en uitritten op de Dijkgraafweg, naast 
nummer 23, in Hazerswoude-Dorp.

Ter inzage 
Vanaf 11 februari 2021 liggen het besluit en de 
bijbehorende stukken gedurende zes weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis 
in Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus 
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder het plan-ID 
NL.IMRO.0484.V2018362dkgrfwgn23-VA01).

Zienswijzen
Op de eerder ter inzage gelegen ontwerp- 
omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend. 
Naar aanleiding daarvan is de vergunning op enkele 
punten gewijzigd. 

Beroep
In de periode van terinzagelegging kan beroep 
worden ingesteld door:
-  een belanghebbende die een zienswijze op de 

ontwerp-omgevingsvergunning heeft ingediend
-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten, dat hij of zij niet zijn of 
haar zienswijzen op de ontwerp-omgevingsver-
gunning naar voren heeft gebracht

-  iedere belanghebbende, wat betreft de wijzi-
gingen die zijn aangebracht ten opzichte van de 
ontwerp-omgevingsvergunning

Het beroep richt u aan de Rechtbank Den Haag, 
postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een beroep-
schrift bevat de reden van beroep en het kenmerk 
van het betreffende besluit. Verder is het beroep-
schrift gedateerd en voorzien van naam, adres en 
handtekening van de belanghebbende. Het indienen 
van een beroepschrift schorst niet automatisch de 
werking van het bestreden besluit. U kunt hiervoor 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector 
bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 

Anterieure overeenkomst ontwikkeling 
en realisatie locatie Dorpshart 
Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij met de Hervormde 
Gemeente Aarlanderveen een overeenkomst 
hebben gesloten volgens artikel 6.24 Wet ruimte-
lijke ordening. Hierin is overeengekomen dat de 
huidige jeugdhaven en de naastgelegen woningen 
aan dorpsstraat 32-34 worden gesloopt. Daarna 
worden er vier eengezinswoningen, vier apparte-
menten en een nieuwe jeugdhaven gerealiseerd 
naast de hervormde kerk in Aarlanderveen. 

Inzage
De zakelijke opgave van de inhoud van de overeen-

komst ligt van 11 februari 2021 tot en met 24 
maart 2021 ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
met telefoonnummer 14 0172.

Hoe kunt u reageren?
Voor meer informatie over de zakelijke opgave 
kunt u contact opnemen met Lars Blokker van team 
Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen: 
-  Car Cleaning RT, Industrieweg 8 E in Alphen aan 

den Rijn: het oprichten van een autopoetsbedrijf
-  Shell tankstation Eisenhowerlaan, Eisenhowerlaan 

2 in Alphen aan den Rijn: het aanpassen van de 
interne inrichting van de winkel

-  Van Schie B.V., Gnephoek 26 in Alphen aan den 
Rijn: het melden van een op- en overslagbedrijf 
van grond en op- en overslag en bewerking van 
stalen heipalen

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. 

Ontwerpbesluit afwijken 
beheersverordening veranderen 
grondgebruik Westeinde 2, Hazerswoude-
Dorp
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om 
met toepassing van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 30, in combinatie met artikel 3.10, eerste lid) 
af te wijken van de regels van de beheersverorde-
ning Buitengebied Rijnwoude 2015 voor het veran-
deren van het grondgebruik van sierteelt naar 
akkerbouw op de locatie Westeinde 2 in Hazers-
woude-Dorp. Rondom het vooroverleg zijn geen 
reacties ingediend. 

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
Volgens de beheersverordening ‘Buitengebied Rijn-
woude 2015’ hebben de gronden de bestemmingen 
‘agrarisch’, met de functieaanduiding ‘sierteelt’ en 
een klein deel ‘akkerbouw’ en de dubbelbestem-
mingen ‘Leiding-Hoogspanning’ en ‘Leiding Hoog-
spanning 1’. Het plan is in strijd met artikel 3, lid 
3.1 van de beheersverordening Rijnwoude 2015. 
Volgens dit artikel zijn de voor agrarisch aange-
wezen gronden bestemd voor de uitoefening van 
een volwaardig grondgebonden veehouderijbedrijf. 
Daarnaast zijn ter plaatse van de aanduiding ‘sier-
teelt’ sierteeltbedrijven toegestaan. Het gebruik 
van de totale gronden voor akkerbouw is in strijd 
met het bestemmingsplan. Met het doorlopen van 
de uitgebreide afwijkingsprocedure worden de 
gewenste ontwikkelingen juridisch-planologisch 
mogelijk gemaakt en kan de omgevingsvergunning 
verleend worden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 11 februari 2021 gedurende zes weken ter 

inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis in Alphen aan den Rijn. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt het ontwerpbesluit 
ook inzien via www.overheid.nl.

Zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kunt u schriftelijk 
een gemotiveerde zienswijze indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn o.v.v zaaknummer 
359394. Voor het kenbaar maken van een monde-
linge zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met M. le Febre van team Vergun-
ningen via telefoonnummer 14 0172. Alleen 
personen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen 
later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Anterieure overeenkomst en 
ontwerpbestemmingsplan Zuideinde 22, 
Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij met Welgelegen Beheer 
BV, gevestigd op Zuideinde 22 in Aarlanderveen, 
een overeenkomst hebben gesloten als bedoeld in 
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening voor het 
realiseren van vijf woningen op Zuideinde 22 in 
Aarlanderveen. Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ ligt van 11 februari 
tot en met 24 maart (gedurende een periode van 
zes weken) ter inzage op het gemeentehuis in 
Alphen aan den Rijn.

Aanleiding en doel
Beoogd wordt, op de plaats van het voormalige 
agrarisch bedrijf aan het Zuideinde 22 in Aarlander-
veen, een plan te ontwikkelen met de naam ‘Welge-
legen’. Het bedrijfsmatig agrarisch gebruik van de 
locatie is al geruime tijd beëindigd. De bedrijfsbe-
bouwing is verouderd en voor een doelmatige 
bedrijfsvoering niet meer te gebruiken. Om de vita-
liteit van het buitengebied te waarborgen, wordt 
een herontwikkeling ter plaatse beoogd. Met het 
bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ 
wordt een herontwikkeling naar een woonlocatie 
mogelijk gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht 
bij de woningbehoefte van Aarlanderveen. Hiertoe 
worden de bestaande opstallen, met uitzondering 
van de bedrijfswoning, gesloopt. De bedrijfswo-
ning wordt omgezet naar burgerwoning en als 
vervanging van de bedrijfsbebouwing worden 
daarnaast vijf extra woningen in de vrije sector en 
het middensegment (koop) gerealiseerd, verdeeld 
over twee bouwmassa’s. Ook worden een klein-
schalige bed & breakfast en dierenverblijf gereali-
seerd achter op het perceel, passend in het agrari-
sche landschap.

Hoe kunt u het plan inzien?
Een zakelijke opgave van de inhoud van de over-
eenkomst en het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken kunt u van 11 februari tot 
en met 24 maart inzien bij de informatiebalie van 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn (voor actuele openingstijden zie 
www.alphenaandenrijn.nl). Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt het ontwerpbestem-

Toekomstvisie gemeente Alphen aan den Rijn
In de Gemeentelijke Omgevingsvisie beschrijven we 
de toekomst van onze gemeente op verschillende 
onderwerpen. Denk aan woningbouw, landbouw en 
duurzaamheid. In de visie staat hoe de we gemeente 
willen ontwikkelen en hoe we dat gaan doen.

Flitspeiling
De gemeenteraad wil dat de omgevingsvisie een 
goede leidraad vormt voor nieuwe plannen. Plannen 
van de gemeente zelf, van een dorp of misschien 
wel van u zelf. Om een eerste idee te krijgen van de 
mening van inwoners over de Ontwerp Omgevings-
visie is eind januari een online flitspeiling 
gehouden. Ruim 850 mensen hebben de flitspeiling 
ingevuld. Het beste gewaardeerd aan onze 
gemeente zijn de ligging in het Groene Hart, het 
aantrekkelijke groen en het dorpse karakter. Er is 

nog werk te doen in het beschikbaar 
maken van voldoende woningen, het 
bouwen aan een groene en klimaatbe-
stendige gemeente en een veilige 
gemeente. Als belangrijkste thema's 
kwamen gezonde vergroening, waardevol 
buitengebied en landschappelijke verste-
delijking uit de flitspeiling.  

Op 18 februari bespreekt de gemeenteraad 
de Ontwerp Omgevingsvisie en  beslist of de 
visie vrij wordt gegeven voor inspraak. Als 
dat gebeurt, start begin maart de inzage en 
reactieperiode. Hierover volgt later meer 
informatie. Meer informatie over de resultaten 
van de flits peiling en de Omgevingsvisie vindt 
u op www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie.
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mingsplan met de bijbehorende stukken ook 
digitaal inzien via de gemeentelijke website 
www.alphenaandenrijn.nl/bekendmakingen en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (in het zoekvak zoekt 
u op het plan-ID NL.IMRO.0484.Zuideinde22-ON01). 

Inloopavond 
Ook wordt op donderdag 18 februari om 19.00 
uur een digitale inloopavond georganiseerd. Hier 
kunt u vragen stellen over het plan, de inhoud en 
de realisatie. Om van deze gelegenheid gebruik te 
kunnen maken, meldt u zich aan via 
nieuwbouw@drieman.nl. Daarna ontvangt u een 
uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst.

Hoe kunt u reageren?
Binnen de eerdergenoemde termijn van tervisie-
legging kan iedereen digitaal, schriftelijk of 
mondeling gemotiveerd een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
indienen. 
-  Digitaal kan dit via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’ op 
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het om het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuideinde 
22, Aarlanderveen’ gaat met zaaknummer 
356455. Meer informatie over het digitaal 
indienen van zienswijzen kunt u vinden op 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_
organisatie/Contact/Invloed_bezwaar_klachten/
Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
burgemeester en wethouders van Gemeente 
Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw reactie 
duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en 
geef aan dat het om het ontwerpbestemmings-
plan Zuideinde 22, Aarlanderveen gaat met zaak-
nummer 356455.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement van 
team Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn, 
via telefoonnummer 140172. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt. Alleen 
personen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen 
later beroep instellen tegen de vaststelling van 
het bestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan Zuideinde 
32-34, Aarlanderveen
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt bekend dat de gemeen-
teraad van Alphen aan den Rijn in zijn vergadering 
van 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Zuid-
einde 32-34, Aarlanderveen’ heeft vastgesteld. 

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het gaat om het omzetten van de agrarische 
functie naar een woonbestemming op het perceel 
Zuideinde 32 en 34 in Aarlanderveen en de toevoe-
ging van een extra woning. Het voormalig agra-
risch bedrijf is al jaren gestopt en de agrarische 
opstallen worden gesloopt. In de boerderijwoning 
en het naastgelegen zomerhuis wordt alleen nog 
gewoond. Een woonbestemming is daardoor 
passender bij het gebruik. Als compensatie voor 
de te slopen opstallen mag een extra woning 
worden gebouwd op het oostelijke perceel. In de 
toekomst wordt het ook mogelijk gemaakt het 
zomerhuis een stukje te verplaatsen richting het 
westen, binnen de perceelgrenzen.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zuideinde 
32-34, Aarlanderveen’ (identificatienummer NL.
IMRO.0484.AVzuideinde3234-VA01), met bijbe-
horende stukken, ligt van 11 februari tot en met 
24 maart 2021 ter inzage bij de ontvangstbalie 
van het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 
0172. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal 
inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl (in het 
zoekvak zoekt u op het plan-ID: 
NL.IMRO.0484.AVzuideinde3234-VA01).

Hoe kunt u reageren?
Gedurende bovengenoemde periode bestaat de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan bij Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
De volgende personen kunnen beroep indienen:
-  belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen 

tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeente raad kenbaar hebben gemaakt

-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet 
tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Een verzoek om voorlopige voorziening tot schor-
sing van het plan kunt u indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  D.P. Mazurkiewicz, Goudse Rijweg 125, Boskoop
-  A. Piwowarczyk-Frątczak, Merelstraat 21, Alphen 

aan den Rijn
-  S. Wyrzykowski, Burgemeester Colijnstraat 41A, 

Boskoop

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u 
waar een van bovengenoemde personen verblijft? 
Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met 
team Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den 
Rijn, via telefoonnummer 14 0172. Als de 
gemeente na twee weken geen reactie heeft 

ontvangen en er geen woonadres bekend is, 
neemt zij bovengenoemde personen op in de BRP 
als vertrokken met onbekende bestemming. Dit 
besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende 
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of 
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen 
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk 
samen met de inschrijving in de BRP.

Vergunningen
28 januari tot en met 3 februari 2021

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 
0172 of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u nog 
geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening over 
een vergunningsaanvraag kenbaar maken door een 
mail te sturen naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl.
Aarlanderveen
-  Achtermiddenweg 10  

verbouwen stal tot maatschappelijke functie en 
verblijfsrecreatie (V2021/088) 

Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 265  

bouwen nieuwe woning (V2021/061) 
-  Speenkruid 30  

plaatsen carport op eigen oprit (V2021/062) 
-  Rijnkade 12 

aanleggen nieuwe kademuur (V2021/063) 
-  Van Boetzelaerstraat 126  

bouwen erker (V2021/064) 
-  Anslag 3  

realiseren uitbouw aan achterzijde op begane 
grond en eerste verdieping (V2021/065) 

-  Ridderbuurt 77  
plaatsen mestopslag (V2021/067) 

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de 
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 11 februari 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.30 uur) (digitaal)

•  Presentatie gemeentelijke organisatie (aanpassingen organisatiestructuur) door gemeentesecretaris 
P.D. Wekx

•  Eerste debat gewijzigde Verordening speelautomatenhallen 2021
•  Informatiemarkt veiligheid

Donderdag 11 februari 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur 
(digitaal)

•  Eerste debat gewijzigd bestemmingsplan Rijnpark
•  Eerste debat raadsvoorstel verkeersmaatregelen lokaal HWD

Donderdag 18 februari 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) (digitaal) 

•  Agenda volgt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de 
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/
raadspraak.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Een hart onder de riem via creatieve ideeën?
We moeten voorlopig nog even volhouden met zijn allen, nu de lockdown is verlengd en er mogelijk zelfs strengere maatregelen komen. We weten ook dat mensen 
heel creatief worden in lastige tijden en meer voor elkaar klaar staan dan anders. 

We willen in de krant graag deze positieve en moedige verhalen delen om zo ook lezers die even een mentale oppepper nodig hebben een hart onder de riem te steken.
Heb jij een mooi verhaal te vertellen over iets dat je doet of hebt gedaan om het leven in coronatijd leuker te maken voor jezelf en/of anderen? Dan willen hierover graag 
in de krant vertellen. Een van onze verslaggevers maakt dan een afspraak (naar wens fysiek of telefonisch) en schrijft het verhaal samen met je op. 

Stuur een e-mail naar info@groenehartkoerier.nl of bel naar 06-54683475. 

-  Plan Zuyd (Zuiderkeerkring) (sectie B, perceel 
11000) 
bouwen 43 eengezinswoningen (V2021/068) 

-  Stationsplein 1-21  
realiseren studio's in vijf panden (V2021/069) 

-  Stuifzwam 16  
legaliseren bestaande situatie (woningsplitsing/
brandcompartiment) (V2021/071) 

-  De Schans 41  
realiseren twee composteringstunnels en 
bijbehorend biofilter (V2021/072) 

-  Lijsterlaan 14  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2021/073) 

-  Ruisdaelstraat 21  
plaatsen dakkapel (V2021/074) 

-  Raadhuisstraat 245  
bouwen nieuwbouw stadswoning (V2021/075) 

-  Nassaustraat 32  
verbouwen pand naar acht appartementen 
(V2021/078)

-  President Kennedylaan 1  
tijdelijk plaatsen hekwerk/depot voor opslag 
bestratingsmateriaal (V2021/080) 

-  Abel Tasmanstraat - plan De Harmonie  
positioneren kraan voor bouwwerkzaamheden 
(V2021/081) 

-  Handelsweg 16  
bouwen twaalf bedrijfsunits en plaatsen twaalf 
raamwerken voor handelsreclame (V2021/082) 

-  Emmalaan 90A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/084) 

-  Lauraplein (sectie C, perceel 4851) 
plaatsen pinbox (V2021/087) 

Boskoop
-  Halve Raak 66  

afwijken bestemmingsplan voor dagbesteding 
(V2021/070) 

-  Kersengaarde 38  
vervangen drie kozijnen voorgevel voor 
draaikiepkozijnen (V2021/077) 

-  Noordeinde 171  
aanleggen inrit (V2021/083) 

-  Rozenlaan 17  
herstellen fundering door onderheide kelderbak 
(V2021/086) 

Hazerswoude-Dorp
-  Katjesweg 6 

afwijken bestemmingsplan voor 

zorgappartementen (V2021/066) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Staringstraat 6  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/079) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 30  

realiseren overkapping aan zijgevel woning 
(V2021/085) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Dotterbloem 3 (28-01-2021) 

aanpassen gevel voor plaatsen geneesmiddelen 
uitgifteautomaat (V2021/006) 

-  Da Costastraat 34 (29-01-2021) 
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/1036) 

-  Morgen 49 (01-02-2021) 
vervangen raam en deurkozijn voorzijde woning 
(V2021/042) 

-  A. Van Leeuwenhoekweg 46 (01-02-2021) 
realiseren diverse bouwwerken en uitvoeren 
werkzaamheden voor veldvervanging 
(V2020/973) 

-  Prins Hendrikstraat 90A (02-02-2021) 
realiseren drie appartementen (V2020/984) 

-  Max Euwesingel 7 (03-02-2021) 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/043) 

-  De Aarhof 61 (03-02-2021) 
vergroten bestaande Albert Heijn (V2020/1052) 

-  Ondernemingsweg 17 (03-02-2021) 
bouwen bedrijfshal (V2020/918) 

-  Van Mandersloostraat 23 (03-02-2021) 
vervangen bestaande handelsreclame 
(V2021/045) 

Benthuizen
-  Zuidplein 5 (28-01-2021) 

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak tweede 
verdieping (V2021/004) 

Boskoop
-  Kalverdans 36 (28-01-2021) 

bouwen nieuwbouw woning (V2020/994) 

Bezwaar
Tegen de bovenstaande besluiten (beschikkingen 
genoemd) kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor 
dat u binnen zes weken bezwaar maakt bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal 

doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het 
bezwaarschrift moet ten minste het volgende 
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit 
het gaat, de reden van uw bezwaar, de datum 
van uw bezwaar en uw handtekening.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Thorbeckestraat tussen De Vest en 

Bloemhofstraat 
bouwen 48 appartementen, 11 stadswoningen 
en parkeergarage (De Kroon) (V2020/1063)

-  nabij Gouwsluisseweg 2 
Bouwen zeven woningen (V2020/1077) 

-  Gouwelandenlaan (sectie B, perceel 11843)  
bouwen bedrijfspand met kantoren, aanleggen 
inrit en plaatsen erfafscheiding (V2020/1007) 

Boskoop
-  Wijkdijk 10 

bouwen woning (V2020/1006) 
Hazerswoude-Dorp 
-  Loeteweg 9C 

bouwen woning met bijgebouw en aanleggen 
inrit (V2020/1071)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). Er 
wordt een individuele gehandicapten parkeer plaats, 
met de bijbehorende borden, verwijderd in:
Hazerswoude-Dorp
-  Jan van Goijenstraat 36 
Er wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd in:
Hazerswoude-Dorp
-  Torenstraat 4 
Hazerswoude-Rijndijk
-  de Genestetstraat 8 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken 
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).
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Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij AL-
LEEN PER MAIL  inleveren! 

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928 Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

Wilt u  in deze lastige tijd 
nog een  beetje plezier,

Laat dan Uw maaltijden verzorgen 
door Café de Egelantier

Dinsdag t/m zondag
Iedere week zolang de crisis duurt
open  voor afhalen en bezorgen.

Zie www.egelantier.com

GEVRAAGD

OUDE SPEELGOEDAUTO'S uit de jaren 50 
/60 /70. Heeft u een doos staan? Koop het 
graag van u. Ook antiek blikken speelgoed 
en oud lego is welkom. tel. 0640022896

DIVERSEN
Biedt zich aan HULP IN DE HUISHOUDING 
met ervaring. Nederlandse. tel. 0634281107

Gevonden langs de Gemeneweg een OP-
LAADDOOSJE voor draadloze oortjes. Tel. 
0172589354

Gratis, wel zelf monteren, ZONNESCHERM voor 
woning van de Hazelhof. Tel. 0651125550

LIEVE MAM, ALLERLIEFSTE OMA. Van harte 
gefeliciteerd! We wensen je een heel geluk-
kig, gezond en liefdevol nieuw jaar samen met 
pap/opa. XXX van H&JM,L&PJ,Jarno en Giel en 
Isabella.

In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS op-
gezet.  De ontwikkelingen zijn te  volgen op 
www.voedselbos benthuizen.nl Eetcafé De Egelantier 

zorgt voor een heerlijk 
Valentijnsdiner!
Eigenaar Clemens Timmermans vat het heel simpel samen 
“De verliefden willen samen zijn op Valentijnsdag. Logisch 
maar lastig nu je nergens naar toe kunt om samen te zijn. 
Behalve thuis natuurlijk en dan kunnen wij helpen om 
een dinertje bij kaarslicht op te zetten".

"Speciaal voor Valentijn hebben wij een aantal heerlijke gerechten op 
een rijtje gezet die heel gemakkelijk bij ons besteld kunnen worden en 
op het gewenste tijdstip thuis worden bezorgd. Net als bij een etentje 
buiten de deur hoef je nu dus thuis ook niets anders te doen dan het lek-
ker gezellig – en natuurlijk samen met je geliefde op te eten!”

Zo kun je dus op 14 februari toch iets speciaals gaan doen! Laat je inspi-
reren en kijk op onze website www.egelantier.com wat er voor lekkers 
op de menukaart staat of bel 0172-588650 als je meer inlichtingen wilt 
of een bestelling wilt plaatsen! 

LET OP! BESTEL JE VALENTIJNSDINER UITERLIJK OP 
11  FEBRUARI, dan kunnen we er genoeg aandacht aan geven!

BEZORGER GEZOCHT
voor een kleine wijk van de 

Groene Hart Koerier in Koudekerk!
Iets voor jou? 

Meld je snel aan 0172-430151

14 februari 2021

Corona en sneeuw 
zorgen voor 
problemen ook 
bij uw 
Groene Hart Koerier
Niet alleen sneeuw en ijs kunnen de bezor-
ging van de Groene Hart Koerier deze week 
ernstig vertragen (de landelijke bladen zijn 
maandag helemaal niet bezorgd), maar ook 
het coronavirus slaat hard toe....

Naast eerdere quarantaines bij bezorgergezin-
nen is wederom een flink gezin verplicht in 
qaarantaine moeten gaan waarvan een zoon 
twee grote wijken van de GHK in Hazerswou-
de-Rijndijk verzorgd. Een flinke ramp dus om-
dat er niet zomaar een "blik" bezorgers kan 
worden opengetrokken. Wij vragen uw begrip 
voor de situatie omdat het kan voorkomen dat 
de krant deze week later in de brievenbus zou 
kunnen vallen.

Bij voorbaat onze dank. Bezorgdienst GHK

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 
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Schaatskoorts bij 
weerberichten!
Nou, bij alle schaatsers, jong en oud, in Koudekerk kriebelt het heus. 

Archiefbeeld van VIJK, maar we gaan het weer beleven!

Waar we al eerder dit jaar veel-
belovende weermodellen voor-
bij hebben zien komen, begint 
het er nu op te lijken dat dat het 
écht koud gaat worden. 
Eerst krijgen we een pak sneeuw 
voor onze kiezen met er met-
een erachteraan een vorstpe-
riode. De schaatsvereniging in 
Koudekerk hoopt men het hek 
van de ijsbaan aan de Grutto-
laan kunnen openen voor pu-
bliek. Echter: er is nog wel één 
voorwaarde: de dikte van het ijs 
moet voldoende zijn en de ge-
meente moet hier voor toestem-
ming geven; alleen dan kan de 
natuurijsbaan open voor leden 
VIJK. Ben je nog geen lid, meldt 
je dan aan via de website VIJK.
NL 

Op deze site kan je eveneens 
meer lezen over de landelijke en 
gemeentelijke regels, want ook 

de VIJK zich aan moeten hou-
den wegens coronapandemie. 
coronatijdperk worden er ons 
eisen gesteld door de landelijke 
en gemeentelijke regels

Net als bij andere publiekelij-
ke locaties, is de toegang alleen 
voor clubleden. Verder moeten 
de belangstellenden zich voor-
af aanmelden via het registratie-
systeem op de website. Tenein-
de iedereen een kans te geven 
om te schaatsen, geldt er tijdsli-
miet van één uur. Eveneens is er 
een maximum gesteld van het 
aantal schaatsers per uur. Verde-
re maatregelingen voor rond en 
op de ijsbaan, kijk op de website 
van VIJK:  https://www.vijk.nl/ 

Wellicht nog een huishoudelij-
ke tip: Kom zoveel mogelijk lo-
pend of op de fiets naar de ijs-
baan; het aantal parkeerplekken 

in de directe omgeving is be-
perkt.  
Kortom: om te kunnen schaat-
sen moet u van te voren geregis-
treerd zijn. Dit is noodzakelijk 
om in geval van eventuele be-
smettingen u te kunnen waar-
schuwen; op deze wijze weet 
men wie er in welk tijdsblok op 
de baan aanwezig was. Tevens 
kan de ijsvereniging hiermee 
de toegestane aantallen moni-
toren en waar nodig bijsturen. 
Ditzelfde systeem gebruikt men 
ook de KNSB en KPN, welke 
wordt aangeboden via de app 
op de smartphone, nl. PiM ID. 
Er wordt  daarom aangeraden 
deze app vooraf op je mobiel te 
installeren en een account aan 
te maken.

Nog even voor de goede orde: Reserveer thuis vóóraf op het registratiesysteem op 
de website je tijdsblok. (deze is online zodra de ijsbaan open kan). Bij de ingang van 
de ijsbaan moet je dan een QR-code te scannen en deze bevestigen. Je krijgt toegang 
op vertoon je lidmaatschapskaart;  VERGEET deze daarom niet!
Wij hopen dat schaatskoorts snel voorbij is en dat beginnende en ervaren schaat-
sers weer hun ‘rondjes’ kunnen rijden op de mooie ijsbaan aan de Gruttolaan!
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Fietsersbond adviseert: Rotonde op 
kruising Gemeneweg-Dorpsstraat

door Frits Nijhof
De Fietsersbond spreekt deze week in bij de raadscommissie van de gemeente Alphen 
aan den Rijn over de verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp. Over de drukte op het 
kruispunt Gemeneweg-Dorpsstraat wordt al jaren gediscussieerd, waarbij ook zeer groot-
schalige oplossingen als rondwegen en tunnels voorbijkomen. 

Het voorstel dat deze week op 
tafel ligt bij de commissie lijkt 
ook niet direct op veel draag-
vlak te kunnen rekenen. Bewo-
ners pleiten al langer voor een 
tunnel. De Fietsersbond denkt 
dat er een simpele, betaalbare 
en op korte termijn te realise-
ren oplossing bestaat en dat is 
het aanleggen van een gewone 
enkelstrooksrotonde, met lang-
zaam verkeer in de voorrang, 
zoals het hoort binnen de be-
bouwde kom op een kruispunt 
van dit soort wegen. 

De voordelen:
- Een rotonde heeft veel meer 

capaciteit dan de huidige 
verkeerslichten, die maar 
weinig opstelstroken heb-
ben. Een rotonde kan onge-
veer 20.000-25.000 voertui-
gen per etmaal op alle 

 takken samen verwerken. 
- Langzaam verkeer hoeft niet 

meer te wachten en kan vei-
lig en met voorrang over-
steken. De barrièrewerking 
van de weg verdwijnt en de 
dorpshelften worden op een 
vriendelijke en rustige ma-
nier met elkaar verbonden.

- Vanuit beide kanten van de 
Dorpsstraat kun je eenvou-
dig de rotonde oprijden. Er 
gaat geen tijd meer verloren 
aan verliestijden die er al-
tijd zijn bij verkeerslicht. Ie-
der moment van de tijd kan 
voor verkeersafwikkeling 
gebruikt worden.

- Het middeneiland en de 
bermen kunnen mooi groen 
worden ingericht. 

- Het ruimtebeslag is wel gro-
ter dan het huidige kruis-
punt, maar veel kleiner en 
minder ingrijpend dan bij 
een tunnel (met op- en af-
ritten ben je op slopers-

hoogte en miljoenen kwijt) 
en  bovendien kleiner dan 
bij diverse extra rondwegen 
om het dorp.

- De verkeersafwikkeling 
is gelijkmatiger. Er wordt 
minder geremd naar en op-
getrokken vanuit stilstand, 
men rijdt op drukke mo-
menten rustig richting de 
rotonde en buiten de spit-
sen is het probleem van van-
uit stilstand optrekken hele-
maal weg. Daardoor is een 
rotonde beter voor de lucht-
kwaliteit en voor de geluids-
belasting.

- Een rotonde stimuleert en 
faciliteert het langzaam ver-
keer, faciliteert het lokale 
verkeer, zorgt voor een effi-
ciënte en betere verkeersaf-
wikkeling dan nu, en: voor 
minder dan een miljoen 
kun je hem binnen ander-
half jaar aanleggen.

Kanttekeningen zijn er na-
tuurlijk ook:
- Wil je alle gebouwen hand-

haven, dan kost dit ontwerp 
ongeveer 10-15 parkeer-
plaatsen bij de winkels. De 
rotonde kan desgewenst ook 
wat kleiner.

- Wil je meer of alle parkeer-
plaatsen behouden, dan kun 
je de rotonde wat centraler 
leggen maar dan is aankoop 
en nieuwbouw van de win-
kel in de noordwesthoek 
nodig. Dat kost meer tijd en 
geld, maar daar komt dan 
ook iets mooiers voor terug.

In het algemeen zijn de erva-
ringen bij het ombouwen van 
verkeerslichten of drukke voor-
rangskruispunten naar rotondes 
zeer positief. De Fietsersbond 
hoopt dus dat de gemeenteraad 
deze optie ook serieus zou wil-
len overwegen als effectieve, ef-
ficiënte, fietsvriendelijke en be-
taalbare kortetermijnmaatregel. 
Op lange termijn kan een rond-
weg of tunnel altijd nog maar 
we vermoeden dat dat niet no-
dig zal zijn.

Het voorstel voor een rotonde op het "inmiddels landelijk bekende" kruispunt!

MONDKAPJE 
BESTELLEN? 
Dan Lineke 

bellen.
Telefoon 071 34 131 14 Mai-
len kan ook: a.hogenes@
hetnet.nl  5 Euro per stuk 
in de maten S, M en L, di-
verse dessins in katoen of 
linnen. 

Opbrengst komt geheel ten 
goede aan het onderhoud 
van de Koudekerkse monu-
mentale kerkgebouwen.
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Groeiend verzet tegen de 
Verlengde Bentwoudlaan 
De provincie wil de oude plannen voor de N207 Zuid, de Verlengde Bentwoudlaan, nog steeds doorzetten. La-
ter dit jaar presenteert de provincie het bestemmingsplan. De plannen gaan grote gevolgen hebben voor de 
omwonenden, recreanten in het Bentwoud, natuurliefhebbers en niet in de laatste plaats de agrariërs aan het 
Noordeinde in Waddinxveen. 

me maatregelen als een tunnel 
worden weggeschoven. 

Petitie gestart 
Veel mensen zullen merken dat 
de geplande weg hun toegang 
tot het Bentwoud zal bemoeilij-
ken. Een groot deel van de be-
zoekers aan het Bentwoud komt 
via het Noordeinde. Dat zal een 
stuk moeilijker worden. Boven-
dien blijft er van de fijne rustige 
omgeving niet veel meer over. 
Via petitie n207zuid op petities.
nl kan men kenbaar maken dat 
door de provincie andere keuzes 
gemaakt moeten worden. 
Er zijn wel goede oplossingen 
Het Molenberaad heeft een plan 
ontwikkeld dat de verkeers-
problemen in de regio wel op-
lost. René Brunklaus: “We heb-
ben een op basis van de cijfers 
van de provincie doorgerekend 
plan ontwikkeld dat uiteindelijk 
ook goedkoper is dan de voor-
stellen van de provincie. Steeds 
meer wordt ook in de politiek 
gezien dat het plan voor de Ver-
lengde Bentwoudlaan eigenlijk 
niet goed is. De moed ontbreekt 
echter nog om de prioriteitstel-
ling aan te passen. Eerst moeten 
de huidige verkeersproblemen 
opgelost worden en dan pas kij-
ken of de Verlengde Bentwoud-
laan essentieel is”. 

De toekomstige N207 Zuid lost 
de regionale verkeersproblemen 
helemaal niet op. Dit blijkt uit 
onderzoek dat in opdracht van 
Het Molenberaad is uitgevoerd. 
De studie werkt maatregelen uit 
tegen de knelpunten: een tun-
nel bij Hazerswoude-Dorp, een 
aquaduct ten noorden van Bos-
koop, een korte verbinding naar 
de A12/A20 bij Waddinxveen en 
de zogeheten Bodegravenboog. 
Het blijkt dat deze alternatie-
ven beter en toekomstbestendi-
ger zijn dan de scenario’s van de 
Provincie Zuid-Holland met de 
N207 Zuid. Deze is dus volstrekt 
overbodig. 

Meer over de impact van de pro-
vinciale plannen en het voorstel 
van het Molenberaad op www.
molenberaad.nl 
Meer informatie: www.molen-
beraad.nl Petitie: petitie N207 
Zuid op petities.nl 

Men baalt van de plannen. De 
agrariërs, de vele wandelaars en 
alle andere recreanten en om-
wonenden die nu gebruik ma-
ken van dit juist zo fijne en 
toegankelijke stuk van dit ge-
bied. De Verlengde Bentwoud-
laan gaat namelijk dwars door 
een drukbezocht deel van het 
Bentwoud en dwars door de ak-
kers van de agrariërs. De agrari-
ers van het Noordeinde worden 
van een groot deel van hun land 
afgesneden en moeten met hun 
grote machines kilometers om-
rijden over de openbare weg. En 
voor de bewoners en alle andere 
gebruikers is de rust zowel thuis 
als in het Bentwoud straks let-
terlijk ver te zoeken. Er is een 
petitie gestart in de hoop dat 
veel mensen die tekenen htt-
ps://stopn207zuid.petities.nl/ .
 
Wegprofiel in de akker 
Omwonenden en agrariërs heb-
ben elkaar gevonden. Om dui-
delijk te maken waar de weg 
komt, hebben ze met elkaar op 
de akker van boer Spruijt met 
kratten en spandoeken de con-
touren voor de geplande weg 
aangegeven. Veel mensen weten 
wel dat er ergens een weg komt 
maar niet waar en hoe deze het 
Bentwoud en de akkers door-
snijdt. 

Hendrik Jan Spruijt: “Op deze 
manier proberen we duidelijk 
te maken dat er een weg dwars 
door dit mooie gebied en ook 
dwars door ons bedrijf gaat lo-
pen. Wat moet je als het groot-
ste deel van je bedrijf ineens ki-
lometers om is? Al jaren hebben 
we gewezen op de dramatische 
effecten voor de bedrijfsvoering 
en de overlast die dit voor om-
wonenden zal meebrengen. 

Belachelijke houding
We hebben goede voorstellen 
gedaan aan de provincie. Die 
wil daar niet op in gaan. Voor 
de agrariërs hier ligt straks 80% 
van hun land ineens op kilome-
ters afstand. Dan moeten we over 
de openbare weg met onze vie-
ze machines, trekkers en wagens 
om onze eigen akkers te berei-
ken. Dat gaat niet alleen proble-
men opleveren voor ons. Auto-
mobilisten op het Noordeinde 
en de rotonde met de Verlengde 
Bentwoudlaan zullen hier last 
van gaan hebben. Ook vrezen we 
voor de overlast die dit bij de be-
woners van het Noordeinde gaat 
geven als er dagelijks veel vuil en 
groot verkeer over het Noordein-
de moet rijden. Wie gaat hun au-
to’s poetsen? Ik niet. En bij de 
provincie hoeven de mensen ook 
niet aan te kloppen”. 

Ook rust en ruimte is 
noodzakelijk 
“De weg is niet alleen een groot 
probleem voor de agrariërs” 
stelt René Brunklaus namens 
Het Molenberaad, een coalitie 
van regionale burgerinitiatie-
ven en verkeerskundigen. “Het 
is ook een aanslag op het Bent-
woud en maakt de toegang tot 
het Bentwoud moeilijker”. Zo 
stelt ook omwonende Anne-
mieke die juist daar regelmatig 
een fijn stukje komt wandelen: 
“Veel mensen uit Waddinxveen, 
Boskoop en de verre omtrek 
hebben het Bentwoud tijdens de 
coronacrisis ontdekt en lopen of 
fietsen er dagelijks om tot rust te 
komen. Het is één van de wei-
nige locaties in de regio waar je 
kunt lopen zonder continue het 
geluid van verkeer te horen. De 
aanleg van de Verlengde Bent-
woudlaan gaat voor nog meer 
geluidsoverlast en gezondheids-
problemen als gevolg van fijn-
stofuitstoot zorgen. ”. 

René: “Er moeten in de regio 
nog veel woningen gebouwd 
worden. Mensen moeten er hun 
thuis vinden. Hoe meer inwo-
ners in de regio hoe belangrij-
ker rust, ruimte en natuur wor-
den. Anders gaat het niet goed”. 

Weg lost geen 
verkeersprobleem op 
Uit de verkeerscijfers van de 
provincie blijkt dat er met de 
aanleg van de Verlengde Bent-
woudlaan geen van de huidige 
verkeersproblemen in de regio 
wordt opgelost; niet de Hazers-
woude kruising, noch de Zijde 
in Boskoop of de Henegouwer-
weg in Waddinxveen. De ver-
keersdruk in Hazerswoude zal 
ten opzichte van vandaag juist 
nog met 50% toenemen. Voor-
stellen die daar nu worden ge-
daan om om te gaan met het 
door de Bentwoudlaan veroor-
zaakte toenemende verkeer is 
feitelijk alleen ‘pappen en nat-
houden’, waarbij echte duurza-

Een mibiel "moederboard" wordt op zijn plaats gezet!
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Ingezonden "open" brief

Geachte raadsleden,
Met enige verbazing hebben bewoners van de Provincialeweg 
kennis genomen van het nieuwe voorstel dat afgelopen week 
werd gepresenteerd mbt de verkeersmaatregelen voor Hazers-
woude Dorp. Bewoners van de Provincialeweg zijn in dit voor-
stel niet genoemd. Wel staat nu aangegeven dat er een derde 
rijstrook komt vanaf de rotonde ten hoogte van de brandweer 
kazerne tot aan het stoplicht. Detail uitwerkingen zijn echter 
niet voorhanden. Verder is het onduidelijk waarom deze derde 
rijbaan volledig dient te worden doorgetrokken. 

De voorgestelde twee rijbanen richting kruispunt eindigen na-
melijk in een trechter die bij de brug weer een eenbaansweg 
vormt richting N11. Ook is direct ten noorden van het kruis-
punt met de Dorpstraat de nieuwe locatie van de bushalte ge-
pland. Naast overige voertuigen moet ook hier de bus invoegen 
naar één rijstrook! Het gevolg filevorming voor en na het kruis-
punt. Waarom wordt er niet gekozen om het hele traject een-
baanswegen te houden. Wat is het nut van een bypass en indien 
nodig waarom wordt er niet direct ingevoegd na de rotonde 
naar de eenbaansweg.

Bewoners Provincialeweg maken zich verder ook ernstig zor-
gen in geval er een derde rijstrook wordt aangelegd direct voor 
de deur van omwonenden over het volgende:
• Extra aantrekken van verkeer door verbreding en toename 

verkeersdruk door extra lokale verkeersbewegingen door af-
sluitingen.

• Invoegen van 3 naar 1 rijstrook precies thv bushalte, wat 
heeft dit voor zin?

• Verdere afname luchtkwaliteit voor direct omwonenden, 
toename fijn- en stikstof (NO2) icm geluidsoverlast (vracht-
verkeer N209)

• Daarmee gepaard gaande aantasting van gezondheid bewo-
ners Provincialeweg

• Ontsluiting bewoners Provincialeweg
• Dit plan draagt niets bij aan de leefbaarheid, in tegendeel dit 

wordt alleen maar slechter
• Aanleg gaat ten koste van beeldkwaliteit Hazerswoude Dorp
• Hazerswoude Dorp blijft ook met dit plan slachtoffer door 

het faciliteren van de N209/Bentwoudlaan met haar vele 
vrachtverkeer. De tweedeling wordt zelfs nu nog groter tus-
sen oost en west!

Vragen t.a.v het voorstel:
• Welke berekeningen liggen ten grondslag aan het voorstel? 
• Heeft er al een nieuwe MER plaats gevonden op basis van dit 

plan?
• Hoe verhoudt de toename van de verkeersintensiteit zich tot 

de leefbaarheid?
• Waarom zijn er geen detailplannen verstrekt, kunnen deze 

zsm worden toegestuurd?
• Hoe garandeert u veilige toegang tot de Provincialeweg (in 

beide richtingen) voor de bewoners van dit deel van de weg?
• Wat is het nut van 2 rijstroken richting noord tussen de 2 ro-

tondes, terwijl er maar 1 rijstrook noord (en zuid) is op de 
rest van de weg?

• Kan deze rijstrook niet beperkt worden tot een voorsorteer-
strook voor het kruispunt, zodat rechts afslaand verkeer de 
verkeersstroom rechtdoor niet hindert?

Naar aanleiding van deze vragen willen wij de raad dringend 
verzoeken het besluit uit te stellen zodat de gemeente bewo-
ners nader kan informeren en kans geeft te reageren op de uit-
gewerkte plannen.

Wat bewoners in ieder geval willen: zet volksgezondheid en 
leefkwaliteit van uw burgers op nr.1. Kies en reserveer gel-
den alleen voor een effectieve oplossing waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de bewoners omwonenden van Provinci-
aleweg en N209 in Hazerswoude Dorp. Dus een constructieve 
lange termijn oplossing buiten het dorp om en nu beginnen 
met het weren van het vrachtverkeer.

Gemeente Alphen laat zien dat u echt voor alle inwoners op komt.

Met vriendelijke groet,
Bewoners Provincialeweg

Ingezonden bijdrage

Verkeersplan voor bewoners van 
Hazerswoude-Dorp desastreus !

Wat zijn de gevolgen voor ons als bewoners van Hazerswoude-Dorp als het kruis-
punt  voor het doorgaande verkeer wordt ingericht?

Het wordt ons als bewoners bijna onmogelijk gemaakt om in ons eigen dorp te komen en het door-
gaande verkeer krijgt alle ruimte ! In een tijd waarin stikstof en fijnstof uitstoot hoog op alle milieu-
agenda’s staat wordt je als bewoner van Hazerswoude-Dorp gedwongen extra kilometers te rijden 
om bij je woning te komen. Dit is natuurlijk niet van deze tijd.

Hoe komen we straks het dorp uit?
• Het dorp uit vanuit west is maar op 2 manieren mogelijk,  bij de stoplichten links af richting 

N11 of rechtdoor naar de oostkant.
• Vanuit west naar N209 zuid kan en mag alleen via de rondweg die door de nauwe straten van 

plan zuid gaat.
• Het dorp uit vanuit oost is maar op 2 manieren mogelijk, bij de stoplichten rechts af richting 

N11 of rechtdoor naar de westkant.
• Vanuit oost naar de N209 zuid eerst rechtsaf bij de stoplichten, vervolgens het dorp uit en dan 

bij de keerrotonde  keren en weer door de stoplichten rechtdoor naar de rotonde bij weidelan-
den. Dus 2 keer stoplichten.

Komen we terug naar Hazerswoude-Dorp krijgen we met de volgende problemen te maken.
• Vanuit het noorden N11 bij de stoplichten links af dorp oost in of rechtdoor naar de rotonde 

Weidelanden. Daar via de rotonde en langs het nog te bouwen appartementengebouw naar de 
rondweg om vervolgens in de nauwe straten van plan zuid te komen. Alleen mogelijk voor per-
sonenauto’s. Vrachtverkeer is niet mogelijk, landbouwverkeer is niet mogelijk i.v.m. de beperkte 
ruimte in de straten.

• Vanuit het zuiden links af bij de rotonde Weidelanden en langs het nog te bouwen appartemen-
tengebouw naar de rondweg om vervolgens in de nauwe straten van plan zuid te komen. Alleen 
mogelijk voor personenauto’s. Vrachtverkeer is niet mogelijk, landbouwverkeer is niet mogelijk 
i.v.m. de beperkte ruimte in de straten of doorrijden naar de stoplichte en rechtsaf dorp oost in, 
dan keren op het Ambachtsplein, terug naar de stoplichten en dan rechtdoor oversteken naar 
west. Ook dit is voor vrachtverkeer en landbouwverkeer onmogelijk.

Maar wat gebeurt er bij ernstige calamiteiten?
Kan de ambulance binnen de gestelde norm op het juiste adres arriveren? Natuurlijk zijn er voor de 
ambulance uitzonderingen en zal die wel gebruik mogen maken van de voor het gewone weg ver-
keer verboden afslaande bewegingen echter hebben we een vrijwillige Brandweer. Als de medewer-
kers van de vrijwillige Brandweer worden opgeroepen dienen zij zich aan alle wettelijke verkeersre-
gels te houden! Dus een brandweerman die aan de oostkant woont of zich daar bevindt op moment 
van een oproep rijdt eerst naar de stoplichten en moet dan eerst naar de keerrotonde, keren en weer 
naar de stoplichten om vervolgens naar de brandweerkazerne te gaan of hij gaat vanaf de oostkant 
rechtdoor naar de west kant, gaat door alle smalle straten, kruist de scholenroute en gaat dan via de 
rondweg om Weidelanden naar de brandweerkazerne. 2 zeer tijdrovende routes.

De brandweer wordt ook bij reanimaties op geroepen! Juist daar waar elke se-
conde telt wordt door dit verkeersplan veel kostbare tijd verloren !
Ons dorp wordt uit elkaar gedreven en onherstelbaar beschadigd. Wat gaat het voor onze plaatselijk 
ondernemers betekenen? Boodschappen doen bij de AH wordt je bijna onmogelijk gemaakt, je bent 
sneller heen en weer naar Alphen, Boskoop of Zoetermeer dan naar de plaatselijke super. Daarnaast 
wordt het zo druk in de dorpsstraat oost dat je veel tijd kwijt ben met het in de file staan voor het 
stoplicht. Extra verkeer wat er bij gaat komen als de verlengde Bentwoudlaan er is zal hier ook ze-
ker geen goed aan doen. Ondernemen in Hazerswoude-Dorp wordt onmogelijk gemaakt op deze 
manier.

Het moge duidelijk zijn dat de verkeersplannen op het kruispunt N209 Hazerswoude dorp nooit 
mogen worden uitgevoerd zoals nu is voorgesteld door wethouder Van Velzen van het CDA samen 
met Peter Versteeg van Nieuw Elan.

In Hazerswoude-Dorp wonen meerdere raadsleden ! 
Pieter Jan Morssink D66, Jeroen van Gool CDA en Bas van Polanen VVD.
Raadsleden, kom op voor ons dorp ! Jouw, dorp !!!!!!
Zorg voor de enige juiste oplossing !
De tunnel is de enige 
juiste oplossing voor 
Hazerswoude-Dorp!
Maak hier direct 
werk van en niet op 
de lange termijn!
Jullie kunnen je 
dorpsbewoners niet 
in de steek laten !

Bewonersoverleg 
PlanZuid
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Prestigieuze Tsjechische prijs 
voor Hazerswoudenaar
Aan Pieter Goedhart uit Hazerswoude-Rijndijk is de ‘Medal for Merit or Diploma-
cy’ toegekend vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het versterken van het profiel 
van Tsjechië en het ondersteunen en verspreiden van de goede naam van dat land 
in Nederland. 

Deze onderscheiding wordt jaar-
lijks toegekend aan personen die 
een essentiële bijdrage hebben 
geleverd aan het bevorderen van 
de betrekkingen tussen Tsjechië 
en ander landen in de wereld. 
De eerste die in 2018 de prijs in 
ontvangst mocht nemen is Ma-
deline Allbright, voormalig mi-
nister van Buitenlandse Zaken 
van de VS. Ook aan de voorma-
lig ambassadeur van Nederland 
in Tsjechië en goede vriend van 
Goedhart, Jan Henneman, is het 
eremetaal eind vorig jaar toege-
kend. Door de coronapandemie 
kon de uitreiking helaas niet in 
Praag plaatsvinden. Op een nog 
nader te bepalen tijdstip zal er 
een uitreiking zijn op de Tsje-
chische ambassade in Den Haag. 
We hebben Pieter Goedhart na-
tuurlijk gevraagd naar het ver-
haal achter de toekenning van 
dit gedenkwaardige eerbetoon. 

Al 50 jaar een band
“Ik kom al 50 jaar in het land 
dat toen nog Tsjecho-Slowakije 
was en ben er indertijd bij toe-
val terecht gekomen”, vertelt 
de 75-jarige Goedhart.  “Mijn 
vrouw en ik waren in decem-
ber 1969 net getrouwd en we 
hadden studenten uit Tsjecho-
Slowakije in huis. Zij nodigden 
ons uit om onze huwelijksreis 
in hun vaderland door te bren-
gen en bij hun familie te loge-
ren. Dat hebben we gedaan. 

Het land was op dat moment in 
rep en roer, omdat de Russen 
het jaar ervoor met harde hand 
een einde aan ‘de Praagse Len-
te’ hadden gemaakt en Dubçek 
als politiek leider hadden afge-
zet. Ik raakte door de situatie en 
de mensen daar geïntrigeerd en 
ben sindsdien elk jaar terugge-
gaan en heb er uiteindelijk zelfs, 
in deeltijd, gewoond.” 

Val van de Berlijnse muur 
in 1989
Goedhart: “Toen twintig jaar 
na het eerste bezoek, op 9 no-
vember 1989, de Berlijnse muur 
viel, ging er weer een heel an-
dere wereld in het land open, 
ook voor mijzelf. Ik heb een 
appartement in Praag gehuurd 
om er regelmatig langere tijd te 
kunnen verblijven. Ook ben ik 
Oost-Europakunde gaan stude-
ren om me te verdiepen in de 
achtergronden van de situatie in 
het land. Via mijn werk bij het 
ministerie van onderwijs in Ne-
derland, mocht ik onder meer 
de Tsjechen in Praag helpen met 
de hervorming van hun minis-
terie van Onderwijs en hun on-
derwijsinspectie. Zo kwamen 
ook mijn werk en voorliefde 
voor het land samen.” In 1993 
splitste het land op in twee re-
publieken en zowel Tsjechië als 
Slowakije traden in 2004 toe tot 
de EU. Goedhart werkte toen als 
directeur van de Stichting One 
Europe en heeft voor de EU on-
der meer leidinggegeven aan 
een groot internationaal mili-
euwetgevingsproject dat eraan 
heeft bijgedragen dat Tsjechië 
tot de EU kon toetreden. 

Tomáš Masaryk
In die tijd ontmoette Goedhart 
ook Jan Henneman, de Neder-
landse ambassadeur in Praag. 
“Jan en ik bleken dezelfde inte-
resse te hebben in Masaryk, de 
stichter en eerste president van 
Tsjecho-Slowakije na de 1e we-
reldoorlog.” Omdat Nederland 
in de 1e wereldoorlog neutraal 
was, zocht Masaryk enkele ke-
ren zijn toevlucht tot ons land. 
In Hotel Weimar aan de Oude 
Haven in Rotterdam ontwikkel-
de hij zijn ideeën voor de vor-
ming van Centraal-Europa met 
daarin de contouren van de 
nieuwe republiek Tsjecho-Slo-
wakije. Hij deelde deze ideeën 
met de geallieerden van toen. 
Zijn ideeën zijn in grote lijnen 
gerealiseerd na beëindiging van 
de 1e wereldoorlog.  Jan en ik 
hebben ervoor gezorgd dat er 
een gedenkteken voor deze 
staatsman is gekomen in Rot-
terdam. In goede samenwer-
king met de gemeente Rotter-
dam is 100 jaar na dato in 2015 
een monument van kunstenaar 
Hans Citroen onthuld tegen-
over de plek aan de Oude Haven 
waar het, in de 2e wereldoorlog 
heeft gestaan.
                                 

Comenius
Een volgend wapenfeit van het 
duo Goedhart-Henneman heeft 
betrekking op de Tsjechische 
geleerde en grondlegger van de 
pedagogiek, Jan Amos Comeni-
us, die in eigen land als ‘de va-
der des vaderlands’ wordt ge-
zien. Hij pleitte voor onderwijs 
voor iedereen. In 1656 werd hij 
vanwege zijn politieke stand-
punten verdreven uit eigen land 
en kreeg asiel in Amsterdam, 
waar hij tot zijn dood in 1670 
woonde. Hij werd begraven in 
Naarden en daar bevindt zich 
bij zijn mausoleum ook het aan 
hem gewijde museum.  “Het 
was bekend dat men in 1920 
een standbeeld voor Comenius 
wilde oprichten tegenover Het 
Amsterdams Lyceum. De eerste 
steen was er al voor gelegd ter 
gelegenheid waarvan een fees-
telijke receptie werd gehouden 
in de aula van de school. Het 
monument is er vervolgens, om 
allerlei redenen en na verschil-
lende pogingen, nooit gekomen 
en het is in de vergetelheid ge-
raakt.

 “Ik ben in de Praagse presi-
dentiele archieven gedoken en 
we zijn er achter gekomen dat 
de steen nooit uit Amsterdam 
is weggehaald. Deze bleek nog 
altijd op dezelfde plek te liggen 
maar verkeerde in slechte toe-
stand. Jan Henneman en ik heb-
ben met medewerking van het 
Amsterdamse stadsdeel Zuid de 
steen kunnen laten restaureren. 
In 2018 is deze opnieuw ont-
huld door ambassadeurs van 
Tsjechië en Slowakije en was 

Het Amsterdams Lyceum we-
derom gastheer voor de recep-
tie.”

Uitreiking medaille
Goedhart: “Tsjechië en de rela-
ties in hun geschiedenis en in 
het heden met Nederland, zijn 
een onlosmakelijk deel van mijn 
leven geworden. Ik ben dan ook 
vereerd om samen met mijn 
goede vriend Jan Henneman de 
eremedaille te mogen ontvan-
gen. Vanwege corona heeft de 
daadwerkelijke overhandiging 
nog niet plaatsgevonden, maar 
ik verwacht dat dit binnenkort 
zal gebeuren.” 
 
Informatie
Tsjechië is een land met een 
bewogen geschiedenis. Pieter 
Goedhart schreef samen met 
co-auteurs diverse boeken over 
de relatie van Tsjechië en Ne-
derland.  ‘Samen op de laan 
van Europa': 100 jaar Tsjechië & 
Slowakije in Nederland (2018) 
is zijn meeste recente boek. U 
kunt naar aanleiding van dit ar-
tikel contact opnemen met Pie-
ter Goedhart via: mail@pjgoed-
hart.nl. 

Provincie trekt de knip voor het opknappen molen Blauwe Wip
Rijnlandse Molenstichting krijgt bijna een halve ton subsidie voor het opknappen van de Geremolen in Hazers-
woude-Dorp. De provincie verstrekt de subsidie.

Het geld wordt gebruikt voor nieuw riet op de ondertoren en opknappen of vervangen van het hout-
werk in de ondertoren en het bovenhuis van de molen.

Wanneer precies bovengenoemde werkzaamheden aan de molen, in de volksmond ook bekend als 
De Blauwe Wip, worden gedaan, is nog onduidelijk. De stichting moet immers ook eigen geld mee-
nemen. Dat gaat om zo'n 40 procent van het totale bedrag voor de opknapbeurt en daarvoor worden 
binnenkort fondsen aangeschreven, meldt bestuurslid Wim Bos van de molenstichting.

Die beheert tientallen molens in de regio's Alphen en Leiden. De Geremolen is een wipmolen uit 1636. 
De molen staat bij de Oostvaart en was tot 1957 in gebruik als hoofdgemaal. Nog geen tien jaar terug 
is de molen flink opgeknapt.
Niet alleen voor het opknappen van de Blauwe Wip, maar ook voort ruim tien andere molens trekt de 
provincie de knip. Alles bij elkaar gaat het om een half miljoen euro.
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Virtual reality versus 
virtual insanity
Helaas zijn we uiteindelijk in een hele andere wereld beland door ‘het virus’.  
We houden steeds meer afstand op sociaal gebied en we isoleren onszelf meer 
en meer. Alles gaat tegenwoordig virtueel en we beseffen misschien nog niet 
helemaal dat we echt niet meer zonder computers en internet kunnen. Virtual 
reality is een feit. De wereld verkennen doe je tegenwoordig via een VR- bril 
en helaas zijn er ook vele versnaperingen waardoor de echte realiteit niet meer 
interessant genoeg is. Vrienden spreek je via videocalls omdat je het afspreken 
uitstelt. Collega’s zie je via online meetings en sporten doe je via een online pro-
gramma van de sportschool, kleding shop je online en ga zo maar door. 
Verschrikkelijk vind ik het maar ik ben bang dat het wel de toekomst is waar 
we heen gaan. Schermtijd neemt ook alleen maar toe en kinderen zijn verslaafd 
aan online games waarin een hele nieuwe wereld verscholen ligt ter ontdek-
king. Het is absurd gewoon en als ouder iemand sta je machteloos toe te kijken 
hoe kinderen verdrinken in deze razend populaire ‘nieuwe’ wereld. Het lijkt 
ook alsof we allerlei excuses hebben om elkaar even niet meer te hoeven zien 
doordat we simpelweg minder gemotiveerd zijn en het helemaal beu zijn, de 
Corona, de avondklok en alle beperkingen. Vrijheid is een woord waar nu een 
bijzondere waarde aan hangt. Iets wat we voor lief namen misschien en we er 
nu meer dan ooit naar uit kijken. Vrijheid…

Om de online wereld een beetje tegen te gaan en ook om mijn eigen vrijheid 
een beetje te beschermen, heb ik beperkingen op mijn schermtijd gezet. Geen 
meldingen van 10:00-18:00 met blokkades op vele apps. Ook s ’avonds probeer 

ik mijn telefoon niet mee de slaapkamer in te nemen wanneer ik ga slapen. 
Dat lukt helaas nog niet elke dag maar ik blijf het proberen. Ook wil ik elke 
zondag een telefoonvrije dag inlassen. Even geen meldingen, zo min moge-
lijk contact met de buitenwereld en tijd voor mezelf. Rustig een boek lezen 
of je gedachte simpelweg laten afdwalen zonder enige aanleiding. Geen tv en 
flitsende beelden, weg van het virtuele. Daar ben ik even klaar mee en thank 
God dat het ouderwetse teletekst bestaat op je telefoon voor de belangrijke 
nieuws updates (zonder plaatjes). 
Een goede vriendin van me uit Engeland vertelde me dat ze bijna 1 jaar haar 
ouders niet heeft gezien en niet heeft kunnen knuffelen. Daar schrok ik wel 
even van, hoe is het mogelijk?! Een andere vriendin uit Leiderdorp die thuis 
met 2 kinderen zit vertelde me dat ze echt in een overlevingsmodus verkeert 
en ernaar uitkijkt dat de scholen weer open gaan. Heftigggg. Ik besef dat ik 
echt niet mag klagen ondanks dat ik afgelopen week voor het eerst het gevoel 
had er he-le-maal klaar mee te zijn (!) 
Gelukkig worden de dagen weer langer en komen er zonniger dagen aan en 
kunnen we met een andere mindset weer naar buiten. Hopelijk zullen we 
hier jaren later op kunnen terugkijken met een groot vraagteken hoe we ooit 
in zo’n situatie terecht zijn gekomen en het hebben kunnen doorstaan. Laat 
het dan ver achter ons liggen allemaal. Ik hoop het!

Ik wil graag afsluiten met de vraag wat vrijheid voor jou betekent? Wat is het 
eerste wat je wilt gaan doen als dit allemaal eenmaal voorbij is? Is het naar 
een bestemming reizen of is het je geliefde zien? Wil je erop los gaan feesten 
of wil je lekker de kroeg in, terrasje pakken, anything? Wat is het dat je echt 
zo graag wilt gaan doen als het weer mogelijk is? 

Last but not least (bijna vergeten): mijn Instagrampagina zal live gaan op woe 
10-02-2021 met dezelfde naam als deze column: Anthoula’s belevenissen. 
Puur voor wat meer interactie en visuele plaatjes bij het geheel. 
Over virtueel gesproken … 

 Liefs, 
Anthoula

Het paaltje.... 
door Jan Luuk van Dijk

Een paaltje, wie kan zich daar druk om maken? Er staan zoveel paaltjes langs de straat, op 
de stoep of op de rijbaan. Maar er is één paaltje waar hele groepen mensen zich wel druk 
over maken. Dat is het rood-witte paaltje midden in de weg aan het einde van de Jan van 
Eycklaan, of anders gezegd aan het begin van de Zilverschoon in Hazerswoude-Dorp

Jaren bleef de situatie zo. Tot-
dat op een dag de Dorpsstraat 
op de schop ging en het verkeer 
het dorp niet meer in of uit kon. 
Als noodoplossing werd er een 
alternatieve route gezocht en 
men bedacht dat het verkeer via 
de Jan van Eyklaan en de Zilver-
schoon het dorp kon uitrijden. 
Om het verkeer wel wat af te 
remmen werden in de Van Ey-
klaan een aantal (bloem)bakken 
geplaatst, zodat er niet te hard 
gereden zou worden. 

Nieuwe ontdekking
En tot verwondering van ve-
len verliep die route best goed. 
De, vaak nieuwe, bewoners van 
Weidelanden ontdekten ook dat 
het best handig was om via een 
kortere weg het dorp in te kun-
nen rijden.
Maar de Dorpsstraat ging weer 
open en het paaltje werd terug 
geplaatst. Enkele Weidelanders 
sputterden nog wat na.
Toen kwamen er vragen vanuit 
de gemeenteraad, op 10 decem-
ber van het vorige jaar, of de ge-
meente het paaltje wilde weg-
halen, bij wijze van proef en 
onderzoek wilde doen naar het 
effect daarvan. Misschien was 
dat paaltje helemaal niet nodig?
De wethouder stemde in met 
het voorstel en zegde toe dat het 
paaltje zes maanden weg zou 
blijven als proef. Het college 
stelde vast dit per 1 februari te 
gaan doen.

Maar het paaltje ging niet weg, 
want met bewoners werd over-

legd of het effect wel reëel zou 
zijn, nu er een lockdown van 
kracht was en er minder verkeer 
op de weg is dan gebruikelijk. 
Mensen werken meer thuis en 
de scholen zijn dicht. Afgespro-
ken is nu de proef uit te stellen 
totdat de lockdown voorbij is.

Opletten!
Intussen krijgt het paaltje nog 
meer aandacht. Het college deed 
nl. het voorstel een ontsluitings-
weg rond de wijk Weidelanden 
te plannen, zodat de westkant 
van het dorp op twee plaatsen 
in en uit kan worden gereden. 
Daarbij is ook een afslag van de 
randweg naar de Jan van Eyk-
laan ingetekend. Toch blijft het 
paaltje, zij het misschien een 
eindje verderop, zodat er niet 
zomaar de Zilverschoon kan 
worden ingereden.
Inmiddels lopen de bewoners 
van de Weidelanden te hoop, 
want zij willen geen weg rond 
hun wijk die hen het zicht op de 
polder ontneemt. “Haal dan dat 
paaltje maar weg en laat het ver-
keer maar via de Zilverschoon 
rijden” wordt er geroepen. 

Stilletjes blijven staan...
Ondertussen wacht het paaltje 
af. Eerst maar eens kijken wan-
neer de lockdown voorbij is en 
ook maar eens horen hoe de 
discussie in de gemeenteraad 
verder gaat. 
En… wie weet komt er ooit nog 
wel een tunnel bij het kruis-
punt. Maar of dat paaltje dat nog 
zal meemaken?

Het bewuste - sta-in-de-weg - paaltje. Foto Jan Luuk van Dijk

In het verre verleden, toen de 
wijk Weidelanden nog niet ge-
bouwd was, stond er nog geen 
paaltje. De Jan van Eyklaan was 
een doodlopende weg. Pas nadat 
de wijk Weidelanden was opge-

zet, werd er een paaltje geplaatst 
tussen de oude en de nieu-
we woonwijk. De Van Eyklaan 
moest een rustige laan blijven 
en de bewoners duldden geen 
doorgaand verkeer daar. Ze kre-

gen zelfs de gemeente Rijnwou-
de zover, dat die de belofte deed 
dat er geen autoverbinding tus-
sen de beide wijken zou komen 
en het paaltje daar altijd zou 
blijven staan.


