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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Alle vrijwilligers die mee willen helpen zijn hard nodig...

De Hazelaar, een zwembad van, voor 
èn door heel Hazerswoude-Dorp
door Jan Luuk van Dijk

Het zwembad ligt er stil 
en verlaten bij. Baden 
zonder water met op-
gewaaid vuil in de hoe-
ken. Speeltoestellen die er 
treurig bijstaan. 

Met twee bestuursleden lopen 
we langs de lege baden en over 
de ligweiden, waar je zomers 
bijna omver gelopen wordt en 
nu alles een kille indruk maakt. 
Hoe gaat het komende sei-
zoen worden? Kunnen we weer 
zwemmen en geven de coro-
namaatregelen genoeg ruim-
te daarvoor? Het is nu februari, 
maar hoe zal het eind april zijn? 

Nog dikke vraagtekens
Zwembad de Hazelaar, van voor 
en door dorpelingen van Ha-
zerswoude. Iedere recht geaarde 
Hazerswoudenaar is er trots op 
dat zijn dorp een eigen zwem-
bad heeft en iedereen die een 
beetje van zwemmen houdt, 
weet hoe heerlijk het op zomer-
se warme dagen in de Hazelaar 
kan zijn.
“Over de maatregelen kunnen 
we nog niets zeggen,” zeggen 
bestuursleden Gertjan van Rijn 
en Peggy van Veggen. “Maar we 
willen wel graag op goed voor-
bereid zijn om alle opties om 
open te houden. Gaan we ge-
deeltelijk open of helemaal? We 
moeten elke optie in elk geval 
aan kunnen.”
 
Vrijwilligers nodig

Wat gaat het deze zomer worden met De Hazelaar?? Foto Jan Luuk van Dijk 

Ze vertellen dat De Hazelaar al-
tijd heeft kunnen rekenen op 
vele vrijwilligers, maar dat door 
het afgelopen jaar mensen uit 
beeld zijn geraakt. “Een aan-
tal heeft vanwege de leeftijd af-
scheid genomen, maar als het 
bad dicht is krijg je ook geen 
nieuwe aanmeldingen.” Bei-
den vertellen dat ze op zoek zijn 
naar vrijwilligers op allerlei ge-
bied. Om maar wat te noemen: 
Mensen voor het schoon hou-
den van het bad, voor toezicht 
houden. EHBO-ers en mensen 
voor de kassa en het winkeltje, 
maar ook mensen die karwei-

tjes willen doen als het dagelijks 
openen en sluiten van het bad 
en mensen voor het onderhoud.

Aanvulling voor bestuur
Daarnaast geven deze bestuurs-
leden aan dat zij ook mensen 
missen die samen met hen de 
bestuursactiviteiten voor hun 
rekening willen nemen. “Onze 
voorzitter is gestopt, maar we 
hebben nog geen nieuwe” geeft 
Gertjan aan. Daarbij zijn er nog 
enkele vacatures die ingevuld 
moeten worden. Kortom beide 
bestuursleden willen alle men-
sen in Hazerswoude, die het 

zwembad na aan het hart ligt, 
oproepen eens te kijken of ze 
wat tijd vrij kunnen maken om 
samen het zwembad in stand 
te houden. “Het maakt niet uit 
voor welke taak, we hebben ie-
dereen echt nodig” aldus Peggy 
en Gertjan.

Informatie
Wilt u meer weten over het 
werk van vrijwilligers, of ho-
ren wat een bepaalde taak kan 
inhouden, kijk dan eens op de 
website van De Hazelaar. 
(www. zwembad-dehazelaar.nl). 
Neem eens contact op met men-

Save the date: open dag basisscholen 
Hazerswoude-Dorp op 28 april 2021
Ieder jaar organiseren de drie basisscholen in Hazerswoude-Dorp gezamenlijk een open dag. Op 
deze dag kunnen de ouders van een peuter zich oriënteren op De Springplank, de Johannes Post-
school en de St. Michaëlschool en een keuze maken op welke school zij hun kind willen inschrij-
ven. 

Ook dit jaar zullen wij samen een open dag organiseren. Helaas is een open huis zoals voorgaande 
jaren niet mogelijk, want voor de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten kunnen wij nu 
geen bezoekers ontvangen in de scholen. Dit jaar zal de open dag er dus anders uitzien dan voor-
gaande jaren. We gaan er op een andere manier toch voor zorgen dat ouders een goed beeld krij-
gen van de drie scholen. 
Hoe wij dat gaan doen, dat laten wij in april weten via raamposters die we in het dorp zullen ver-
spreiden. Jacqueline Dekker en Joris van Veen (De Springplank), Leonoor Sleijser (Johannes Post-
school) en Astrid Bultink (St. Michaëlschool) begroeten u graag tijdens onze alternatieve open dag 
op woensdagochtend 28 april. Zet de datum alvast in de agenda!

sen die al vrijwilliger zijn of met 
een van de bestuursleden, of 
stuur een mailtje naar 
info@zwembad-dehazelaar.nl 

Het zou mooi zijn als deze 
zomer de Hazelaar weer 
kan bruisen van activi-
teiten en iedereen weer 
heerlijk kan zwemmen.
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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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl
Zaterdag 6 maart geopend op afspraak

     Mijn genade is u genoeg
                  
           2 Korinthe 12 vers 9a

Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze lieve 
tante, oudtante en vriendin

Hendrika Adriana van Pijlen
in de leeftijd van 102 jaar

Onze hartelijke dank gaat uit naar de medewerksters en 
medewerkersvan zorgcentrum Driehof.

 Waddinxveen: T. de Kruijf
  A. de Kruijf-Bout

 Zeist: J. de Kruijf
  L. de Kruijf-Visser

 Sleeuwijk: G.H. de Kruijf
  A. de Kruijf-Ippel (in herinnering)

 Waddinxveen: T. de Kruijf 

 Zoetermeer: C. Harkes
  B. Harkes-Rijkaart

              (achter-)achterneven en -nichten 

Hazerswoude-Dorp, 26 februari 2021.

Correspondentieadres:
T. de Kruijf
Oranjelaan 11
2741 EP Waddinxveen 

geen bloemen

De rouwdienst en begrafenis worden in besloten kring gehouden.
De rouwdienst kunt u op D.V.  donderdag 4 maart om 11.00  uur volgen 
via kerkomroep.nl, Hervormde Gemeente Hazerswoude-Dorp.

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,
als je iemand die je liefhebt, missen moet

Nico Roeloffs

1937  -  2021

Lies Roeloffs
Kinderen

Kleinkinderen

Koudekerk aan den Rijn, maart 2021

Dankbetuiging

Online bijeenkomst 
Nabestaandencafé Leiden op 

7 maart 14.30 – 15.30 uur

Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 7 
maart een online bijeenkomst over rouw na het 
overlijden van een partner. 

De bijeenkomst is in-
teractief. Er is ruim-
schoots gelegenheid 
voor bezoekers om er-
varingen met lotgeno-
ten en vrijwilligers uit 

te wisselen en te de-
len.

Tijd: van 14.30 
tot 15.30 uur

Gastspreker is Han-
neke Hortensius. Na 
het overlijden van 
haar partner schreef 
zij het boek Door het 
land van rouw. Aan 
de hand van het boek 
zal ze vertellen over 
haar zoektocht en 
worsteling, omdat al-
les anders werd, hoe 
ze een nieuwe identi-
teit moest vormen en 
haar leven opnieuw 
moest inrichten en 
over haar ervaringen 
met onderwerpen en 
vragen uit het dage-
lijks leven.

Aanmelden:
 vooraf 

aanmelden
 is noodzakelijk. 

Graag even een be-
richtje naar info@
nabestaandencafeLei-
den.nl o.v.v. naam, 
mailadres en telefoon. 
Degenen die zich heb-
ben aangemeld, ont-
vangen een mail met 
een link voor toegang 
tot de bijeenkomst.



3Groene Hart Koerier
woensdag 3 maart 2021

 

Thuis in uw dorp!2021

Op termijn verhuizen naar een seniorenwoning?

Schrijf u in als woningzoekende

De eengezinswoning in de Foreeststraat, waar Coby 
van de Ven-Jutte al ruim 50 jaar woont, is te groot. Met 
name traplopen gaat de laatste jaren steeds moeilijker. 
Met het toilet op de begane grond is het ook ’s nachts 
een hele toer. Een verzoek bij de gemeente voor woning-
aanpassingen, zoals een traplift, pakte anders uit dan 
verwacht. Er moest zoveel aangepast worden in de  

woning, dat werd te duur. Het advies luidde dat  
Coby moest verhuizen naar een passende woning.  
Daarvoor kreeg ze ook een verhuisvergoeding van  
de gemeente.

Inschrijving
Maar Coby was niet ingeschreven als woningzoekende 
bij Huren in Holland Rijnland en kon daarom niet reage-
ren op vrijkomende woningen. “Mijn oudste zoon heeft 
contact opgenomen met Habeko met de vraag wat nu te 
doen,” vertelt ze. “Zo kwam het balletje aan het rollen.” 
Deniece Freire Semedo, senior woonconsulent bij  
Habeko, regelde de inschrijving als woningzoekende  
en vroeg tegelijk een urgentieverklaring aan op medische 

gronden. “Coby moest gewoon op korte 
termijn kunnen verhuizen,” zegt Deniece. 
“De urgentieverklaring was snel rond en twee 
maanden nadat Coby’s zoon aan de bel trok, 
kwam een benedenwoning in een appartemen-
tencomplex vrij.”

Alles gelijkvloers
Het complex ligt op een paar minuten lopen van de 
huidige woning. “Ik wist het meteen: deze woning is  
voor mij. Alles gelijkvloers, een tuintje, ik ben helemaal 
blij! Er moet nog wel wat gedaan worden voordat ik  
kan verhuizen, maar nu ik de sleutels heb kunnen we 
beginnen.” 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Het huurcontract is getekend en de sleutels van het nieuwe huis liggen op tafel. Het is definitief: Coby van de Ven-Jutte (82) verhuist binnenkort van 
haar eengezinswoning naar een benedenwoning in Koudekerk aan den Rijn. Habeko heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. 

Meld reparatieverzoek online 
Regel een reparatieverzoek heel gemakkelijk via onze website. Dat kan op elk moment 
van de dag; dus ook buiten kantoortijden en in het weekend. Heeft u een storing of 
defect in of om de woning? Kijk dan eerst op www.habekowonen.nl. 

Voor een aantal storingen geldt namelijk dat u direct contact opneemt met het 
betreffende onderhoudsbedrijf. Bijvoorbeeld bij problemen met uw verwarming, 
glasschade of een verstopt riool. Op de site vindt u het totale overzicht met aanvullende 
informatie. 

Voor alle andere reparatieverzoeken 
vult u een online formulier in. Doe dit 
zo uitgebreid mogelijk. Hoe duidelijker 
u het probleem beschrijft, hoe sneller 
wij het verzoek kunnen doorzetten naar 
de aannemer. Deze neemt vervolgens 
contact met u op voor een afspraak.

Natuurlijk kunt u reparatieverzoeken 
ook altijd telefonisch doorgeven. 
Bel 0172 583 111.

SBHw stelt voor: 
Nicoline Segaar
Met de aanstelling van Nicoline Segaar is er na 
lange tijd weer een vrouwelijk bestuurslid bij 
Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen 
(SBHw). Een uitbreiding waar het bestuur 
specifiek naar heeft gezocht. Nicoline woont in 
Benthuizen en zet zich als vrijwilliger graag in 
voor anderen.
Nicoline: “Toen mijn drie dochters nog op  
school zaten was ik heel actief in de ouderraad. 
Nu ben ik gevraagd voor een bestuursfunctie  
bij SBHw. Ik ben echt een mensen-mens, dus dit 
past wel bij mij.”

Leuke uitdagingen
“Ik zie een aantal leuke uitdagingen, zoals de manier waarop Habeko en SBHw 
communiceren met huurders. Dat is een ingewikkelde opgave omdat de doelgroep zo 
divers is; van jong tot oud. Ik begrijp dat steeds meer communicatie digitaal gaat, maar  
ik pleit er toch voor dat papieren communicatie blijft bestaan. Laten we de huurders 
zonder computer niet vergeten! Ook vind ik het belangrijk dat Habeko bereikbaar blijft 
voor persoonlijk contact, zodat huurders met vragen bij iemand terechtkunnen. 
Mijn tip voor huurders: zit u met een probleem op het gebied van wonen? Neem contact 
op met SBHw. Wij helpen u om er samen met Habeko uit te komen.” 

Heeft u onze website 
al bezocht?
Kijk op www.sbhw.nl

C oby Deniece

Houd openbare ruimte samen veilig
Plaats geen plantenbakken, fietsen, vuilcontainers of andere persoonlijke eigendommen 
in achterpaden, op galerijen, in gemeenschappelijke ruimtes of op straat voor uw woning. 
Deze openbare ruimtes moeten goed toegankelijk blijven voor hulpdiensten en voor uzelf 
in geval van calamiteiten. 

Bovendien willen mensen met een kinderwagen of rollator er ook ongehinderd 
kunnen lopen. Voorkom verloedering en houd samen met uw buren de omge-
ving netjes en veilig. Samen dragen we zorg voor prettige en leefbare kernen!

Misschien denkt u nog niet aan verhuizen, maar is het op termijn toch nodig. Wij zien vaak dat het dan problemen  
oplevert. Soms is een medische urgentie een oplossing, maar vaak niet. Houd het heft in eigen handen en schrijf  
u in bij www.hureninhollandrijnland.nl. Mocht het zover zijn, dan kunt u reageren op vrijkomende woningen.

Nicoline
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Verkiezingen
en geloof
Over 14 dagen zijn er voor ons belangrijke verkiezingen. Wij mo-
gen met elkaar beslissen welke politieke partijen en welke poli-
tici ons land gaan besturen in de komende 4 jaar. Een belangrijk 
keuze voor ieder van ons afzonderlijk. Hoeveel voorbereiding mag 
dat kosten?  Of stemmen we uit gewoonte wat we al jaren doen en 
wellicht vanuit onze ouders is meegegeven?  
Neem in ieder geval de moeite om te kijken wat de belangrijkste 
criteria zijn van de vaste keuze. Stel zelf een top 10 samen van on-
derwerpen die voor u / voor jou belangrijk zijn. En neem even de 
moeite om kieswijzer 2021 in te vullen. Middels een aantal vragen 
wordt getoond hoe de procentuele aansluiting is bij de bestaande 
politieke partijen. Dat kan verrassend zijn! Maar vergeet vooral niet 
om ook de partijprogramma’s er op na te slaan.

Afgelopen zondag hebben reporters van dagblad Trouw onze kerk-
dienst fysiek en online bezocht. Het schijnt namelijk dat de ge-
meente Alphen a/d Rijn een gelijk beeld geeft van alle kiezers in 
Nederland. Trouw onderzoekt middels interviews het kiesgedrag 
van bepaalde groepen. Bij ons stond de vraag centraal hoe het ge-
loof je persoonlijke keuze beïnvloed om op een politieke partij te 
stemmen. 
Dat zet ons aan het denken; wat vinden we belangrijk? Hoe kunnen 
wij vanuit ons christen-zijn dienen in deze wereld? Door met onze 
woorden en daden Gods liefde uit te stralen aan onze dorpsgenoten 
en ons land. Dat klinkt heel mooi en belovend (als een verkiezings-
belofte) maar dat kan in de praktijk bijzonder lastig zijn. We zijn 
immers allemaal mensen; enerzijds met mooie talenten, maar an-
derzijds ook met onze tekortkomingen. Daardoor kunnen we res-
pect afdwingen, maar ook veel schaden aanrichten als we beloften 
niet nakomen.  Dat geld voor iedereen, maar wellicht extra voor 
politici en gelovige leiders. 
Beide groepen liggen in deze maatschappij onder een vergrootglas. 
Dat leert ons bovenal dat we goed onze beloften moeten nakomen 
en excuses maken wanneer dat niet lukt. Dienend leiderschap.
    
Een goede voorbereiding toegewenst om uw/jouw geloof een stem 
te geven. Laat het in 2021 een keuze met meerwaarde worden 
waarin we Hoop & Troost voor onze naasten centraal zetten.

De oude dorpskerk kiest voor het volgen van Jezus en wil vanuit die 
basis voor iedereen klaarstaan. Wie u of jij ook bent!  

Neem contact op met: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  voor 
onvoorwaardelijke hulp of voor een open gesprek.  

Een preek luisteren? Volg onze online diensten via YouTube en 
zoek op: Hervormde Gemeente Benthuizen. 

 

Wereldgebedsdag
Wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 5 maart.  Het is letterlijk en figuurlijk een 
wereldgebeurtenis! Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de wereld rond. 

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit, dat gedurende 24 uur ergens in de wereld ge-
bedssamenkomsten plaatsvinden. Dezelfde gebeden worden gebeden; dezelfde schriftgedeelten wor-
den gelezen. Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld. Samen bidden, samen vieren, sa-
men delen. 
De viering van 2021 is gemaakt door vrouwen van het eiland Vanuata, een eilandengroep in de Stille 
Oceaan. In het gebied woeden regelmatig orkanen en soms komt daar ook nog een tsunami bij. Be-
grijpelijk, dat de vrouwen gekozen hebben voor onderstaande bijbeltekst over een stevig fundament 
voor je huis. Ook de lezingen zijn door hen gekozen.
Het thema van de viering is: “Rotsvast”. De tekst die centraal staat komt uit het boek Spreuken: “Door 
wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand”. 

De viering vindt dit jaar niet plaats in de grote zaal van 
Rhijndael, maar wordt uitgezonden vanuit de Brugkerk en 
begint om 19.00 uur. U kunt deze viering meebeleven via 
www.kerkdienstgemist.nl 
onder Koudekerk aan den Rijn, Brugkerk.
De Raad van Kerken

Klussendienst XL zoekt 
lokale ondernemers met hart 
voor hun omgeving.
De klussendienst Rijnwoude is een onderdeel van Stichting Actief Rijnwou-
de en bestaat uit vrijwilligers die kleine klusjes in- en om het huis doen voor 
mensen(inwoners uit Rijnwoude) die dat zelf niet kunnen of zelf niet kunnen be-
talen. De laatste tijd lopen deze vrijwilligers tegen een fenomeen op dat zij zonder 
hulp niet kunnen oplossen. 

KLEDINGINZAMELING
Zoals we gewoon zijn zamelen wij voor “stichting Zo-
BeRo” elke eerste zaterdag van de maand kleding in, 
dus ook zaterdag aanstaande 6 maart.

Heeft u dus goede gebruikte kleding u bent van harte welkom aan 
de Bredeweg 22 te Moerkapelle tegenover garage Knijf er staat een 
bord aan de weg, in de achterste loods kunt u uw spullen inleveren.
Ook matrassen en spullen die voor de basis levensbehoeften nodig 
zijn, zijn welkom.

Namens de armen in Roemenie hartelijk dank.
 

Het gaat om mensen die het fi-
nancieel moeilijk hebben en 
het zonder een sociaal netwerk 
moeten stellen. Het komt regel-
matig voor dat deze mensen za-
ken op het gebied van huis- en 
tuinonderhoud, administratie, 
persoonlijke- en mentale ver-
zorging verwaarlozen, gewoon 
omdat ze geen mogelijkheden 
zien om dat voor elkaar te krij-
gen. Door de extra isolatie waar 
deze mensen  in dit ‘Corona-
tijdperk’ terechtkomen, lijkt de 
neergaande spiraal nog snel-
ler te werken, waardoor deze 
huishoudens naast de financiële 
middelen ook niet de veerkracht 
hebben om deze problemen zelf 
aan te pakken. 

Extra hulp nodig
Voor onze vrijwilligers van de 
klussendienst van Actief Rijn-
woude ontstaan er dan klussen 
die te groot voor hen zijn om 
aan te pakken. 
Daarom zijn we op zoek naar 
(lokale) bedrijven die jaarlijks 
1 of 2 keer man/vrouwkracht, 
kennis en materiaal beschik-
baar willen stellen (dagdeel) 
om deze mensen te helpen de 
boel weer op de rails te krij-
gen. Met zo’n steuntje in de rug 
bieden wij, met elkaar, mensen 
weer wat perspectief waardoor 
ze zelf ook weer vaak in bewe-
ging komen.

U bepaalt natuurlijk zelf wan-
neer u hiervoor tijd en midde-
len wilt vrijmaken, op uurtjes 
wanneer het u het beste uit-
komt. Wij hopen in totaal 25 
ondernemers op deze manier 

aan ons te binden.
Op dit moment zijn we be-
zig lokale bedrijven uit allerlei 
branches te benaderen: van aan-
nemers t/m schoonheidssalons.  
De volgende organisaties / on-
dernemers hebben inmiddels al 
toegezegd mee te doen:

Praktische hulp
Wat zou het mooi zijn als ook 
uw bedrijf de toegevoegde 

1. Firma Bogerman / schilderbedrijf.
2. Dirk Dorsman / schilderbedrijf.
3. Duo schilderwerken.
4. Sol Hovenier.
5. Peter Matze Hovenier.
6. Cor den Hollander Dienstverlening.
7. Aannemersbedrijf Hans de Boer.
8. Bouwbedrijf Nico Binnendijk.
9. Jeroen Smits Aannemersbedrijf.
10. Willemstein Hoveniers.

waarde inziet van een beetje 
praktische hulp voor mensen in 
uw omgeving en dat uw bedrijf 
interesse heeft mee te doen. Is 
dit het geval / heeft u vragen? 
Wij komen graag vrijblijvend bij 
u langs om te kijken of we iets 
voor elkaar, maar vooral voor 

de meer kwetsbare inwoners 
van Rijnwoude, kunnen beteke-
nen.

U kunt voor aanmelden en voor meer informatie 
contact opnemen met
Kern coördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk a.d. Rijn: 
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Hazerswoude Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
Kern coördinator Hazerswoude Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
Operationeel leidinggevende: 
Jos@actief-rijnwoude.nl /06-23328302/Jos Timmermans.
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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 7 maart  
 09.30 uur Ds J.B. ten Hove
 18.00 uur Ds E. de Mots

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 7 maart 
 10.00 uur Mw B.C. Bos Alleen online te volgen 

via www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 7 maart  09.30 en 18.00 uur  Stud. 

M.G. van Middendorp. Internetuitzendingen!
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 7 maart  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 7 maart   
 10.00 uur Ds  Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 7 maart   
 09.30 uur Ds A.B. van Campen 
 18.30 uur Ds F.J. van Harten, Scheveningen
 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 (Kou-
dekerk aan den Rijn). 
Zondag  7 maart  10.00 uur:  
Viering geleid door dominee W. 
Biesheuvel.
Woensdag 10 maart 19.30 
uur: Bidstond voor gewas en 
arbeid met pastor L.J. Hooger-
werf.
Zondag 14 maart 10.00 uur: 
Viering geleid door dominee J. 
van Rijn uit Amsterdam.

Op weg naar Pasen
De tijd voor Pasen of Veertig-
dagentijd begint op Aswoens-
dag. Dominee Biesheuvel, pas-
tor Hoogerwerf en pastor Lâm 
houden dit jaar vervolgens on-
line elke woensdag tot Pasen 
om 19.30 uur een moment van 
bezinning met een bijbellezing, 
enkele woorden daarover, een 
gebed en een lied. Te volgen via 
kerkdienstgemist.nl.
  
Collectes in coronatijd 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het rekening-
nummer 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 persoonlijk te 
spreken. Op de woensdagen 3 
en 10 maart bent u welkom in 
de Ontmoetingskerk. De Brug-
kerk is open op de woensdagen 
17 en 24 maart. 
 
Videoboodschappen
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pasto-
raal team een korte video ma-
ken over dingen waar wij in 
deze tijd op stuiten of die ons 
inspireren. De videoboodschap 
is te vinden op  www.pknkou-
dekerk.nl 

WERELDGEBEDSDAG
De Wereldgebedsdag wordt 
dit jaar gehouden op vrijdag 5 
maart. Het is letterlijk en figuur-
lijk een wereldgebeurtenis! Ie-
der jaar gaat op de eerste vrij-
dag van maart het gebed de 
wereld rond. Wat deze vrijdag 
tot een speciale dag maakt is 
het feit dat gedurende 24 uur 
ergens in de wereld gebedssa-
menkomsten plaats vinden. De-
zelfde gebeden worden gebe-
den; dezelfde schriftgedeelten 
worden gelezen. Het is dus een 
ketting van gebed door de hele 
wereld. Samen bidden, samen 
vieren, samen delen. De viering 
van 2021 is gemaakt door vrou-
wen van het eiland Vanuata, 
een eilandengroep in de Stille 
Oceaan. In het gebied woeden 
regelmatig orkanen en soms 
komt daar ook nog een tsuna-
mi bij. 
Begrijpelijk dat de vrouwen ge-
kozen hebben voor onderstaan-
de bijbeltekst over een stevig 
fundament voor je huis. Ook de 
bijbellezingen zijn door hen ge-
kozen. Het thema van de vie-
ring is: “Rotsvast”. En de tekst 
die centraal staat komt uit het 
boek Spreuken: “Door wijsheid 
wordt een huis gebouwd, door 
inzicht houdt het stand”. De 
viering vindt dit jaar niet plaats 
in de grote zaal van Rhijndael, 
maar wordt uitgezonden vanuit 
de Brugkerk en begint om 19.00 
uur. U kunt deze viering meebe-
leven via 
kerkdienstgemist.nl, onder Kou-
dekerk aan den Rijn, Brugkerk. 
Namens de Raad van Kerken.

Openstellen van de kerk
Naar aanleiding van de pers-
conferentie van 23 februa-
ri is besloten de huidige situa-
tie voort te zetten tot zeker 20 
maart. Op zondagmorgen van 
10.30 tot 11.30 uur is de Bernar-
duskerk open,  om een kaars-
je aan te steken, even rustig te 
zitten en misschien wat te bid-
den. Anne-Marie de Groot of 
Nico Wesselingh spelen dan or-
gel. Zomaar even een moment 
rust in deze hectische tijden. In 
de kerken gelden de bekende 
maatregelen, zoals anderhalve 
meter afstand en het dragen 
van een mondkapje gedurende 

de hele periode, dat u in de kerk 
verblijft.

LIVESTREAM 
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifacius-
kerk. U kunt dit vinden op de 
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl. Op deze site 
kunt u ook de liturgie downloa-
den en vorige vieringen terug-
zien
 

MEDITATIEVIERING IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

In de weken naar Pasen ver-
zorgen de pastores van de pa-
rochie om beurten elke week 
een meditatie. Dit moment van 
bezinning zal via de livestream-
verbinding te volgen zijn en is 
middels de website van de Pa-
rochie H. Thomas tot stand te 
brengen. Elke donderdag in 
deze Veertigdagentijd zal om 
19.00 uur de meditatie van die 
week op de website worden 
geplaatst en deze is dan een 
week lang te volgen. Er is tel-
kens muziek, gebed, enkele re-
gels uit het lijdensverhaal van 
Jezus en er is stilte. Het thema 
van al deze korte meditaties is: 
‘de Zeven Kruiswoorden’: het 
zijn woorden, die Jezus aan het 
kruis volgens de verschillen-
de evangeliën sprak. De eerste 
meditaties zijn reeds geweest. 
Vanaf 4 maart is het thema: 
‘Zie, uw zoon’. 

BOODSCHAP VAN 
PAUS FRANCISCUS

Op de website van de parochie 
is een link te vinden naar de 
Nederlandse vertaling van de 
boodschap van paus Franciscus 
voor de Veertigdagentijd 2021. 
Hij wil hiermee zijn broeders en 
zusters in het geloof aansporen 
en bemoedigen op hun tocht 
van bekering, gebed en van sa-
men delen. Zie hiervoor: www.
heiligethomas.nl. 

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 verschij-
nen. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Annie van Dijk, 
telefoon: 071- 3414210. .
                        

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat aan de Chopin-
laan 10 is deze weken niet zoals 
gebruikelijk geopend op donder-
dagmiddag. Voor vragen kunt u al-
tijd mailen naar: hh.michael-ber-
nardus@heiligethomas.nl of bellen 

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).

071 3414210 want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de telefoon op. 
Het is een doorgeschakeld num-
mer dus even geduld en de tele-
foon een aantal keren laten over-
gaan om contact te maken.

Collecte in coronatijd
Het is niet alleen de Actie Kerk-
balans, waarmee in de parochie 
de financiën binnenkomen. Het is 
ook de collecte in de kerk tijdens 
de vieringen, waarin de bezoekers 
vaak royaal bijdragen. Nu er geen 
zondagse vieringen zijn, vervalt 

ook de collecte op zondag. Geluk-
kig doen de bezoekers tijdens het 
openstellen van de kerk regelma-
tig een bijdrage in de collectebus 
achterin de kerk. Nu zijn dit ook 
voor veel mensen financieel zwa-
re tijden en daarin leven we met u 
mee. 
Als het kan, dan zijn we heel blij, 
als u een bijdrage wilt over ma-
ken naar rekeningnummer: NL73 
RABO0325  9081 68 t.n.v. parochie 
Heilige Thomas te Alphen aan den 
Rijn. Hartelijk dank voor alle goede 
gaven, die reeds zijn binnengeko-
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

Ammerlaan Authentiek          
desembrood, vol van smaak

Hazelnoot tiramisu               
slagroomtaartje

Stroopwafels     

5,95
2,-

De aanbiedingen  gelden van  4 t/m 10  maart

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Schnitzelvink
Smakelijk pakketje van een
malse varkensschnitzel,
gevuld met gebakken
uien en lekkere Franse
grillkruiden. Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Runderrollade

Grillham

Filet American

4.49
Uit eigen grill:

Spareribs + 
knoflook-

saus 
1 kilo

9.98

Vlugklaarpakket:

4 Blinde 
Vinken

4 Gehakt-
schnitzels

7.98
Weektopper!

Shoarma
vlees 

1 kilo

9.98
Oventip!

Biefstuk
braad-

sleetjes
100 gram

1.79

Altijd lekker!

Kip
schnitzels
div. soorten

4 stuks

5.98

Weekaanbiedingen

Aanbiedingen zijn geldig van 
1 t/m 6 maart 2021

BRIL
VAN DE MAAND
MAART

Maak nu telefonisch een afspraak om te komen 
winkelen. Dit kan met maximaal 2 personen. 

De voorjaarscollectie hangt volop in de winkel!

Van der Linde mode en lingerie 0172-589203
Lingerie by van der Linde 0182-612579

Ps. houdt maandag avond 15 maart alvast vrij.
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'Persoonlijke' ontboezeming
Natuurlijk kent u de eerste zin van het gedicht van Ed Hoornik:
 ‘Te Middelharnis is een kind verdronken.’
En daarna dat onthutsend onderkoelde zinnetje:
 ‘Sober berichtje in het avondblad:’
En een paar versregels later die door merg en been flitsende 
mededeling:
 ‘maar over het water komt zijn kleine stem.’
En dan die warme evocatie:
 ‘.....’k denk aan hem 
 en bed zijn hoofdje tussen hart en schouder,’
Poëzie die ontroert... ik ben er steevast enige tijd van uit ba-
lans. Dat overkomt me ook als ik ‘De idioot in het bad’ van 
Vasalis lees met die eerste zin die gewoon een ongekende up-
percut is:
 ‘Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen,’
 Hij mag het wekelijkse bad in:
 ‘en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden.’
Maar aan het einde van het waterparadijs, als hij weer wordt 
drooggewreven met een handdoek en in zijn harde kleren 
wordt gesjord:
 ‘stribbelt hij tegen en dan huilt hij even.’
want hem is het lot beschoren een bange idioot (alleenstaande) 
te blijven: sommige vruchten rijpen nimmer!

Het eigenaardige van poëzie is dat je van iets wat in wezen 
diep en diep triest is - de dood van een kind! - toch kunt zeg-
gen: ‘het is door de dichter wel ongelooflijk mooi verwoord.’
In de werkelijkheid is dat anders. Ik had de bloemlezing nog 
niet dichtgeslagen of er verscheen een grote auto in de straat 
die de ondergrondse vuilcontainer kwam legen. En als een 
mokerslag dreunde het zinnetje; ‘o God, er zal tussen de plas-
tic zakken toch geen baby liggen!’ mijn hoofd binnen.
‘Te Amsterdam is een kind gedumpt.
Sober berichtje in het dagblad Trouw...’

Het paradoxale is uiteraard dat dit berichtje ‘goed’ afloopt 
(i.t.t. tot de gedoemden in de  gedichten) - het meisje leeft nog 
- maar in dat ‘goed aflopen’ heeft ‘goed’ wel een zeer wrange 
nasmaak.
Elke morgen word ik via een landelijk dagblad geconfronteerd 
met de vreselijkste berichten over moord, verkrachting, mar-
telen, repressie, zeg maar de meest bizarre schendingen van de 
menselijkheid... en ik betrap me er wel eens op dat ik me met 
een diepe zucht een (uit)weg baan naar de dagelijkse puzzel... 
Maar zo’n wicht van een paar dagen oud in een plastic tas 
van de lokale super in een donkere afvalcontainer... ik kan het 
niet van me afzetten. Een vriend van me adviseerde me - hij 
had enige jaren psychologie gestudeerd - het op te schrijven: 
misschien kan je het dan van je áfschrijven. Ik heb zijn advies 
opgevolgd. Ópschrijven lukte me - hoewel, gebrekkig - maar 
áfschrijven... nee.

Wist

Cursiefje

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 14,99

€ 16,99

Gordon’s 
Gin 
1.0L

€ 9,99

Freixenet 
Ice 

wit/Rosé  
0.75L

€ 7,99

€ 16,99

€ 19,99

€ 10,99

Bacardi 
Ginger 

Pineapple 
Mango 

1.0L

Tia Maria 
Koffielikeur 

1.0L

Czar Peter 
Vodka 

1.0L

€ 12,99

Tomatin 
Legacy 
Single 
Malt 
0.7L

Clansman 
Scotch 
whisky 

1.0L

Porto Cruz 
Port 

Ruby, Tawny 
Rosé en wit 

1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 2021

Op de laatste dag van de winter kondigde de lente zich aan. Bij Ber Spil in Hazerswoude-Rijndijk 
kwamen op 28 februari de eerste lammetjes ter wereld en kondigden daarmee het voorjaar aan. Het is 
vast niet de enige plaats waar momenteel lammetjes worden geboren, maar dat deze ooi een vijfling 
ter wereld bracht is best wel bijzonder.
 

De lente begint!De lente begint!



8 Groene Hart Koerier
woensdag 3 maart 2021

INGEZONDEN BIJDRAGE

Het Dorpsoverleg heeft 
een aantal vragen aan u. 
Vul de enquête in!
 
INLEIDING
In 2013 is in Hazerswoude-Dorp, na de samenvoeging van 
de gemeente Rijnwoude met de gemeente Alphen aan den 
Rijn, een Dorpsoverleg (DO) opgericht. De gedachte hierach-
ter was om door middel van het Dorpsoverleg de  bewoners 
van Hazerswoude-Dorp op de hoogte te houden van belang-
rijke ontwikkelingen in en rond het dorp en de afstand tus-
sen het gemeentebestuur in Alphen en de inwoners zo klein 
mogelijk te houden.
 
Formeel heeft het DO geen vertegenwoordigende functie. De 
leden van de Stichting zitten op persoonlijke titel in het over-
leg en zitten niet als vertegenwoordigers van bepaalde groe-
pen in het dorp. Vanzelfsprekend hebben de leden wel allerlei 
contacten met bewoners, verenigingen en ondernemers om 
als Dorpsoverleg (goed) te kunnen functioneren.
 
Ook heeft het Dorpsoverleg regelmatig overleg met de ge-
meente, in het bijzonder met de ambtelijke contactpersonen 
en contact-wethouder. Daarbij komen vragen en wensen van 
inwoners op tafel en informeert de gemeente het Dorpsover-
leg over zaken die van belang zijn voor de inwoners van het 
dorp.
 
Het DO fungeert nu dus als tweezijdig doorgeefluik, ener-
zijds richting de inwoners van Hazerswoude Dorp en ander-
zijds richting het gemeentebestuur in Alphen.
 
De komende jaren zullen er belangrijke besluiten voor Ha-
zerswoude-Dorp worden genomen. Naast de verkeerspro-
blematiek wordt er in de Regionale Energie Strategie (RES) 
onder meer besloten over de plaatsing van windmolens en 
zonneparken in de gemeente; verder moeten huizen per wijk 
van het gas gekoppeld worden en moet ervoor worden ge-
zorgd dat er voldoende huizen worden gebouwd. 
Maar problematiek kan ook over kleinere zaken gaan, zoals 
bijvoorbeeld straatverlichting langs het fietspad van het Oost-
vaartpad. Allemaal zaken die de inwoners aangaan en waar ze 
over willen meepraten.
 

VUL DE ENQUÊTE IN!
 
De leden van het Dorpsoverleg willen graag weten wat de 
verwachtingen in het Dorp zijn over de rol en activiteiten van 
het DO. Goed contact met alle geledingen in het Dorp is een 
randvoorwaarde om adequaat te kunnen functioneren. Daar-
om zijn we ook op zoek naar een bredere vertegenwoordi-
ging van de inwoners in het Dorpsoverleg. Graag leggen wij u 
een aantal vragen voor over hoe u kijkt naar het DO. Vul voor 
15 maart de enquête in op.www.dorpsoverleghazerswoude-
dorp.nl/enquete. De vragenlijst kan anoniem worden in ge-
vuld. En uiteraard zullen we de resultaten aan u terugkoppe-
len. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
 

De enquête vindt u hier: 
https://forms.gle/43CeWa7HUV3AwgfL7

 
 

Leden van het Dorpsoverleg:
Frank Arnoldus, Rinse Bazen, Andrew Borghart, 
Job Dresden, Henriëtta van Gosliga, Gerard van der 
Hulst, Nico Stolwijk, 

Ingezonden brief

Bewoners wegzetten als NIMBY’s 
slecht voor vertrouwen
Op 25 februari publiceerde Studio Alphen een aantal interviews met gemeenteraadsleden van 
VVD (Van Polanen), PvdA (Goes), CDA (Van Gool), Dorpen en Wijken Belangen (Bontekoe) 
en SGP (van Kuijk). Vanzelfsprekend verdedigden zij de besluitvorming van de gemeenteraad 
(18/2/21) om een nieuwe weg rondom Weidelanden aan te leggen. Helaas kozen zij bewoor-
dingen die voor de betrokken bewoners onnodig kwetsend en niet zo gemakkelijk te accepte-
ren zijn.

‘Not in my backyard’ (NIMBY) mag het niet winnen van het algemeen belang volgens de VVD. 
NIMBY heeft een negatieve connotatie. Bewoners van Hazerswoude Dorp zuidwest worden hier-
mee al te gemakkelijk weggezet en gekenschetst als mensen die alleen aan zichzelf denken. Het 
tegendeel is waar. De inzet van deze bewoners is de veiligheid en leefbaarheid in heel Hazers-
woude Dorp West. 

Door de gemeentelijke plannen krijgt een groot deel van de smalle woonstraten straks te maken 
met rondrijdend verkeer. Het wordt daardoor drukker, ongezonder en onveiliger. Vooral voor 
kinderen op de scholenroute. En al helemaal als de rechtsafslaande beweging vanuit noord op 
het kruispunt geblokkeerd wordt door de provincie. De kans daarop is groot, de politiek vindt 
het blijkbaar ook niet belangrijk, want ‘als de Provincie niet akkoord gaat dan neemt de gemeen-
teraad het afslagverbod voor lief’, aldus het CDA, zoals weergegeven door Studio Alphen. Daar-
mee gooit de gemeenteraad bij voorbaat de handdoek in de ring, en speelt de NIMBY-zwartepiet 
naar de bewoners. 
Naar het Bewonersoverleg Plan Zuid toe belijdt de politiek dat ze wil werken aan het vertrouwen 
met de bewoners, maar met deze uitspraken in de pers werkt zij polarisatie in de hand.

‘Niemand heeft recht op vrij uitzicht’ betoogt de PvdA. Ook daarmee worden de bewoners van 
Weidelanden weggezet als NIMBY’s die enkel eigen belang voorop hebben staan. Maar geldt dit 
eigenlijk alleen voor Weidelanden en Plan Zuid? De gehele noordkant en de oost- en zuidoost-
kant van Hazerswoude Dorp (lees ‘het oude dorp’) worden gevrijwaard van nieuwe wegen die 
het verkeer ook zouden kunnen ontlasten. Beschermen van de ‘groene rand’ is blijkbaar niet no-
dig voor de zuidwestkant van Hazerswoude Dorp. Dus noemen politici de bewoners die zich 
daar voor inzetten NIMBY’s en dan zijn argumenten blijkbaar niet meer nodig.

Wat de PvdA met deze uitspraak ook volstrekt negeert is dat kopers van huizen gedegen onder-
zoek doen, vóórdat zij veel geld uitgeven voor extra’s bij een huis zoals ligging en uitzicht. Po-
tentiële kopers worden daarmee gelokt en daar wordt door verschillende partijen aan verdiend. 
Als vervolgens binnen zeer korte tijd een bestemmingsplan verandert en daarmee de duur be-
taalde extra’s voor de bewoners teniet worden gedaan, dan kan met recht gesproken worden van 
onbehoorlijk bestuur. 
Van veranderingen op zo’n korte termijn moeten we wel veronderstellen dat die de gemeente al 
voor ogen stonden en dat potentiële kopers destijds niet voldoende geïnformeerd zijn. De PvdA 
realiseert zich blijkbaar ook niet dat het hier om de hele landelijke zuid- en westkant van Wei-
delanden gaat, die als ‘groene rand’ van de wijk ontworpen is.

‘Een vertekend beeld’ noemt Dorpen en Wijken Belangen het verzet. ‘Voorstanders hoor je niet’ 
is het betoog. Heel gemakkelijk neergezet, maar zonder enig bewijs. Deze partij gaat er volledig 
aan voorbij dat het verzet tegen dit besluit van de gemeenteraad groter was dan ooit dan bij eer-
der ontwikkelde plannen. Maar daaraan heeft in de raadsvergadering vrijwel geen enkele poli-
tieke partij serieuze aandacht besteed. 

De PvdA biedt publiekelijk excuses aan  voor het feit dat er in het verleden geen ontsluitingsweg 
om de Weidelanden is aangelegd, wat volgens hen wel had gemoeten. Uit het oorspronkelijke 
stedenbouwkundig plan voor de Weidelanden kan dat echter niet opgemaakt worden. Het lijkt 
dus meer een achteraf bedacht argument te zijn om de weg nu alsnog aan te leggen.  Het zijn dus 
loze excuses. Temeer omdat er wel degelijk een ontsluitingsweg voor de Weidelanden is aange-
legd, namelijk Zilverschoon. Deze sluit aan op de reeds bestaande wijk via de Jan van Eycklaan.

Samenwerkende bewonersgroepen hebben zich verenigd en zich laten horen voor een gezamen-
lijk en algemeen belang. Het besluit kent veel verschillende aspecten en heeft veel verschillende 
gevolgen. Die hebben zij gebundeld en van goede argumenten voorzien, waar helaas niet naar 
geluisterd is. Vanuit de gemeente is er in aanloop naar dit besluit geen participatie met de direct 
betrokken bewoners geweest, alleen met groeperingen die er mogelijk zelf geen nadelige gevol-
gen van zouden ondervinden. Dat is een ernstige omissie die men nog recht denkt te kunnen zet-
ten in de uitvoeringsfase, voor de betrokken bewoners alleen mosterd na de maaltijd. 

Uitingen in de pers, zoals hierboven beschreven, dragen zeker niet bij aan het vertrouwen dat 
bewoners graag zouden willen hebben in een daadwerkelijke participatie. Dat vraagt namelijk 
om een gelijkwaardig speelveld en een gesprek met elkaar, in plaats van respectloos wegzetten 
van burgers via de pers.

Bewonersoverleg Plan Zuid
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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

Uitkomst enquête: groot deel 
inwoners positief over opwekken 
duurzame energie

WEEK 9 
3 maart 2021

In oktober en november 2020 heeft Gemeente Alphen aan 
den Rijn aan haar inwoners gevraagd om via een (online) 
enquête mee te denken over de opwekking van duurzame 
elektriciteit via zonnevelden en windmolens. 

Ruimte voor keuzes
Voor de plaatsing van windturbines en zonnepanelen is in 
Holland Rijnland gezocht naar mogelijke gebieden langs 
bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Dit is 
samengevat in een zogenaamde kansenkaart. Met deze 
kaart kiezen de regiogemeenten nog niet voor locaties 
waar bijvoorbeeld zonneweides moeten komen. De kaart 
laat alleen gebieden zien waar mogelijk wind- en/of 
zonne-energie een plaats zou kunnen krijgen. Er is dus 
ruimte voor keuzes.

Resultaten enquête 
Maar liefst 3.331 inwoners vulden de enquête in. Uit de 
resultaten blijkt dat in de meeste kernen rond 75% van de 
mensen die de enquête invulden positief staat tegenover 
het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. 
Een derde wil graag meedelen in de winst van windtur-
bines of zonnevelden door bijvoorbeeld aandelen te 
kopen. Veel mensen staan ook positief tegenover het 
opwekken langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. 
Daarnaast noemen inwoners bedrijventerreinen en grote 
parkeerplaatsen als extra kans. Hun zorgen gaan vooral 
over de gevolgen voor waardevolle landschappen en 
natuur, hinder door geluid en slagschaduw van windmo-
lens, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikke-
laars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen 
van alternatieven.

In onderstaande afbeelding vindt u de belangrijkste resul-
taten van de enquête overzichtelijk op een rij. Via alphen-
aandenrijn.nl/RES kunt u het volledige onderzoeksrapport 
lezen.
 
Over de Regionale Energie Strategie (RES)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we eind 2050 
stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals 
olie of aardgas). In plaats daarvan gaan we energie 
duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld via windmolens en 
zonnevelden. Dertig regio’s in Nederland werken daarom 
aan een Regionale Energie Strategie (RES). Alphen aan den 
Rijn werkt hiervoor samen met andere regiogemeenten, 
provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en 
netbeheerder Liander.
De afgelopen maanden hebben de dertien gemeenten in 
de regio Holland Rijnland inwoners gevraagd om mee te 
denken en te praten over het opwekken van duurzame 
energie. Dit is gebeurd via een online enquête en verschil-
lende webinars.De resultaten verwerken de partijen in 
regio Holland Rijnland in de RES 1.0. Deze wordt naar 
verwachting in juni 2021 voorgelegd aan de gemeente-
raad van alle regiogemeenten in Holland Rijnland. De RES 
1.0 is openbaar. Inwoners kunnen inspreken tijdens de 
behandeling in de gemeenteraad. Op onze website  
alphenaandenrijn.nl/raad vindt u meer informatie over de 
raadsvergaderingen en de mogelijkheid om in te spreken.
Meer informatie over de RES vindt u op  
alphenaandenrijn.nl/RES en wijzijnon.nl (website van 
regio Holland Rijnland).

Commissie 
bezwaarschriften 
Op dinsdag 9 maart 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen het opleggen van een last 
onder dwangsom vanwege strijdig gebruik van het 
stuk grond naast Middelweg 1A in Hazerswoude-Dorp 
en de op dat stuk grond gesitueerde zeecontainer en 
stacaravan en het verbouwen van een voormalige 
boogkas tot woning en het gebruik daarvan als woning 
op eerder genoemd stuk grond.
20.10 uur: Bezwaar tegen het toepassen van spoedei-
sende bestuursdwang vanwege het verkeerd 
aanbieden van huishoudelijk afval.
 
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer infor-
matie wilt over bovenstaande onderwerpen of de 
zitting wilt bij wonen, kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de Commissie  
bezwaarschriften via het e-mailadres  
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172 - 46 59 83.

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:
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“Wij leven in Nederland in een moderne democratie. Ons kiesrecht is één van de belangrijkste rechten. Met onze 
stem geven we richting aan belangrijke keuzes voor ons land, die ook invloed hebben op ons dagelijkse leven. 
Laat uw stem niet verloren gaan!”

Liesbeth Spies, burgemeester

Gezondheidscheck
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag 
dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. 
U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te 
brengen. Dit kan tot en met de dag zelf. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, 
dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels 
over afstand en hygiëne.

Coronamaatregelen
Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in 
de stemlokalen anders dan u gewend bent. Wij 
houden ons aan de maatregelen van het RIVM. Het 
stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter 
afstand gehouden kan worden tussen kiezers onder-
ling en de leden van het stembureau. Er staan 
schermen tussen stembureauleden en kiezers en er 
zijn diverse beschermingsmiddelen en desinfectie-
middelen beschikbaar. Als u de stemlocatie binnen-
gaat, is het dragen van een mondkapje verplicht. 
Kunt u de geldende regels voor het betreden van het 
stemlokaal niet opvolgen, dan kan u de toegang 
worden geweigerd of wordt u verzocht het stemlo-
kaal te verlaten. 

Tweede Kamerverkiezingen
17 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Ook in deze coronatijd 
zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke 
stem telt.

Vanzelfsprekend worden in alle stembureaus de corona-
maatregelen voor hygiëne en afstand houden nageleefd. 
Zo kunt u veilig en verantwoord uw stem uitbrengen. 
Van u als kiezer vragen wij om u aan de algemeen 
geldende coronamaatregelen te houden, zoals afstand 
houden, een mondkapje dragen en thuisblijven bij 
klachten. Kunt u overdag komen stemmen? Doe dat 
dan. Zo zorgen we voor een goede spreiding over de 
dag en voorkomen we wachtrijen.

Stemlokalen open: 7:30 tot 21:00 uur

Neem een geldig ID-bewijs
en je stempas mee
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Ben ik verplicht op een 
bepaalde stemlocatie te 
stemmen?
Op uw stempas staat een stemlocatie, deze is in de 
buurt van uw huisadres. U bent niet verplicht hier te 
gaan stemmen. U kunt in elk stembureau in de gemeente 
Alphen aan den Rijn stemmen. 

Wanneer mag ik 
stemmen?
■ U heeft de Nederlandse nationaliteit.
■ U bent op 17 maart 2021 18 jaar of ouder.
■  U staat op 1 februari 2021 (de dag van kandidaat-

stelling) ingeschreven in Alphen aan den Rijn.
■ U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Hoe kan ik stemmen?
U krijgt uiterlijk 3 maart 2021 uw persoonlijke 
stempas thuisgestuurd op het adres waar u op 1 
februari 2021 stond ingeschreven. Bewaar uw 
stempas goed want zonder stempas kunt u niet 
stemmen. U mag alleen stemmen als u uw stempas 
en een geldig identiteitsbewijs kunt laten zien. 
Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse 
paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Uw document 
mag op 17 maart 2021 niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Stem(plus)pas kwijt of 
niet ontvangen?
Heeft u op 3 maart 2021 geen stem(plus)pas 
ontvangen of is uw stem(plus)pas kwijtgeraakt? Dan 
kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. 
Dit kan tot en met 12 maart 2021 om 17.00 uur bij 
team Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den 
Rijn, via telefoonnummer 14 0172.

Kan ik in een andere 
gemeente stemmen?
U kunt ook buiten uw eigen woonplaats stemmen. 
Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. U kunt deze 
als volgt aanvragen:

■  Schriftelijk of telefonisch aanvragen: u kunt 
het aanvraagformulier voor de kiezerspas down-
loaden op www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. 
U kunt het ook (kosteloos) telefonisch opvragen 
via 14 0172 of afhalen bij Burgerzaken. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

   De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 
door de gemeente ontvangen zijn. Het adres is: 
Gemeente Alphen aan den Rijn, team Burgerzaken/
Verkiezingen, antwoordnummer 10076, 2400 VB 
Alphen aan den Rijn. Als u al een stem(plus)pas 
heeft ontvangen, dan moet u deze meesturen met 
de aanvraag. 

■  Persoonlijk aanvragen: u kunt de kiezerspas 
persoonlijk aanvragen tot vrijdag 12 maart 2021 
om 17.00 uur bij team Burgerzaken. Dit kan alleen 
als u al een stem(plus)pas heeft ontvangen. U moet 
hiervoor wel de stem(plus)pas meenemen. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet 
worden vervangen. Als u gaat stemmen, neem dan 
naast uw kiezerspas ook uw identiteitsbewijs mee.

Wat u nodig hebt om te stemmen: 
■  Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw stempas uiterlijk 

woensdag 3 maart 2021. 
■  Uw ID-bewijs. Deze mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn 

verlopen. 

U heeft drie mogelijkheden om uw stem uit te brengen:

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Hoe werkt het stemmen in het stembureau?

Stemmen in het stemlokaal
Op woensdag 17 maart kunt u stemmen 
in één van de 74 stemlokalen binnen de 
gemeente. De stemlokalen zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur.

Early voting: kiezers die kwetsbaar 
zijn voor het coronavirus kunnen al op 
maandag 15 of dinsdag 16 maart 2021 
hun stem uitbrengen in een aantal stem-
bureaus. De stembureaus voor eerder 

stemmen (early voting) vindt u in het overzicht van 
stemlokalen.

Briefstemmen voor kiezers van 70 
jaar en ouder: bent u 70 jaar of ouder, 
dan kunt u uw stem ook per brief 
uitbrengen. U ontvangt uiterlijk 3 maart 
uw stempluspas en uiterlijk 11 maart 

2021 een envelop met het briefstembiljet en een retouren-
velop. Een uitleg over het briefstemmen ontvangt u samen 
met het briefstembiljet. Wanneer u niet per brief wilt 
stemmen, dan kunt u met uw stempluspas naar het stem-
bureau gaan. Dit kan alleen in de gemeente waar u woont. 
Wilt u in een andere gemeente stemmen, vraag dan een 
kiezerspas aan. Het is ook mogelijk om iemand te mach-
tigen om voor u te stemmen. Voor vragen over het brief-
stemmen kunt u bellen met de landelijke informatielijn, 
telefoonnummer 0800-1351. De telefoonlijn is zeven 
dagen per week, van 8.00 tot 20.00 uur, bereikbaar.

Als u niet zelf kunt gaan stemmen - bijvoorbeeld door 
werk, ziekte, negatieve gezondheidscheck of vakantie - 
kunt u een andere kiezer machtigen via een volmacht. U 
kunt op de volgende manieren een volmacht aanvragen:

■ Onderhandse volmacht: met de stem(plus)pas kunt 
u een volmacht geven aan iemand die in de gemeente 
Alphen aan den Rijn woont. Dit wordt ook wel een 
'onderhandse volmacht' genoemd. Om een onderhandse 
volmacht te geven, gebruikt u de achterkant van de 
stem(plus)pas. U en uw gemachtigde moeten beiden 
een handtekening zetten. Bij het stemmen heeft de 
gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbe-
wijs nodig. De persoon die wordt gemachtigd mag 
maximaal drie volmachten aannemen. Hij kan de 
volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen 
stem uitbrengen. 
Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf 
te gaan stemmen dan kunt u de onderhandse volmacht 
intrekken en uw omgezette stem(plus)pas terugvragen. 
Met deze stem(plus)pas kunt u dan zelf stemmen. 
■ Schriftelijke volmacht: wilt u iemand machtigen 
voordat u uw stem(plus)pas heeft ontvangen? Dan kunt 

u een schriftelijke volmacht aanvragen. Met een schrif-
telijke volmacht is het mogelijk een andere kiezer te 
machtigen. Een aanvraagformulier voor een schriftelijke 
volmacht kunt u (kosteloos) downloaden van de website 
www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. U kunt deze 
ook telefonisch (kosteloos) opvragen via 14 0172 of 
afhalen bij Burgerzaken. Vanwege het coronavirus kunt 
u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 
0172. 
De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door 
de gemeente ontvangen zijn. Het adres is: Gemeente 
Alphen aan den Rijn, team Burgerzaken/Verkiezingen, 
antwoordnummer 10076, 2400 VB Alphen aan den Rijn. 

De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het 
verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan 
stemmen. Als een schriftelijke volmacht is verstrekt, 
wordt uw stem(plus)pas ongeldig verklaard waardoor 
het niet langer mogelijk is om zelf te stemmen. 
De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal drie 
volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) 
alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

1.  Als u het stembureau binnenkomt, laat u uw stempas 
en identiteitsdocument (paspoort, ID-kaart of rijbe-
wijs) zien. Het stembureau controleert uw identiteit 
en de geldigheid van de stempas. 

2.  Als dit akkoord is, ontvangt u een stembiljet. 
3.  Met uw stembiljet gaat u alleen het stemhokje in. 

Hier kleurt u met het rode potlood het stemvak voor 
de kandidaat van uw keuze rood. Daarna vouwt u het 
stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en 

stopt u het stembiljet (of bij een machtiging meerdere 
stembiljetten) in de stembus. 

4.  Als u zich bij het invullen vergist, geeft u het stem-
biljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U 
krijgt dan op uw verzoek éénmaal een nieuw stem-
biljet.

5.  U heeft uw stem uitgebracht en kunt het stembureau 
verlaten.

Hoe kan ik blanco 
stemmen?
Kunt u geen keuze maken maar wilt u wel uw stem laten 
horen? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U stemt 
blanco door geen keuze te maken, dus geen stemvak 
rood te kleuren. Vervolgens doet u het stembiljet, dicht-
gevouwen, in de stembus.

Wat gebeurt er met mijn blanco stem?
Blanco stemmen worden niet meegeteld in het verdelen 
van de zetels. Een blanco stem telt alleen mee voor het 
opkomstpercentage.



12 Groene Hart Koerier
woensdag 3 maart 2021

Tweede Kamerverkiezingen
17 maart 2021

Waar kan ik stemmen?
In dit overzicht vindt u de locaties waar op maandag 
15 maart (early voting), dinsdag 16 maart (early 
voting) en woensdag 17 maart een stembureau is 
gevestigd. Zo kunt u gemakkelijk zien welk stembu-
reau het dichtst bij u in de buurt is. Er wordt zoveel 
mogelijk gebruikgemaakt van locaties die goed 
toegankelijk zijn. De stemlokalen met een  zijn niet 
toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beper-
king.

Openingstijden 
stemlokalen

■  Woensdag 17 maart 2021:
7.30 uur - 21.00 uur (tenzij anders aangegeven).

■  Maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 (early 
voting): 7.30 uur - 21.00 uur.

Afgiftepunten 
briefstemmen
Inwoners die per brief stemmen, kunnen hun stem per 
post naar de gemeente sturen. U kunt hiervoor een 
speciaal antwoordnummer gebruiken, u hoeft dus 
geen verzendkosten te betalen. Het antwoordnummer 
staat op de retourenvelop. Doe uw briefstem uiterlijk 
12 maart vóór 17 uur op de bus zodat u zeker weet 
dat uw stem op tijd aankomt. Ook kunt u uw brief-
stem afgeven op één van onderstaande afgiftepunten: 

10 t/m 12 maart (09.00-17.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn

Maandag 15 maart (09.00-17.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn
■  Stichting Driehoorne, Uranusstraat 34,

Alphen aan den Rijn
■  Kerk Vrijz. Prot. Gem., Burg. Colijnstraat 24, 

Boskoop
■  VTC De Ridderhof, Arie Hogenespad 1,

Koudekerk aan den Rijn
■  Gebouw De Korenaar, Dorpsstraat 183c,

Hazerswoude-Dorp

Dinsdag 16 maart (09.00-17.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn
■  Stichting Driehoorne, Uranusstraat 34,

Alphen aan den Rijn
■  Kerk Vrijz. Prot. Gem., Burg. Colijnstraat 24, 

Boskoop 
■  Sport2Bfit, F. van Eedenplein 4,

Hazerswoude-Rijndijk
■  Gymzaal Christinastraat, Christinastraat 36, 

Benthuizen
■  De Ontmoeting, Kerkplein 5, Zwammerdam
■  Het Oude Rechthuis, Dorpsstraat 40,

Aarlanderveen

Woensdag 17 maart (07.30-21.00 uur)
■  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1,

Alphen aan den Rijn
■  Stichting Driehoorne, Uranusstraat 34,

Alphen aan den Rijn
■  Kerk Vrijz. Prot. Gem., Burg. Colijnstraat 24, 

Boskoop
■  Sport2Bfit, F. van Eedenplein 4,

Hazerswoude-Rijndijk
■  De Egelantier, Raadhuisplein 1,

Hazerswoude-Dorp

Aarlanderveen

Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat 53 Aarlanderveen

Alphen aan den Rijn

Basisschool Het Baken Klepperman 1-3 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Klepperman Klepperman 1-3 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Mandenvlechter Mandenvlechter 12 Alphen aan den Rijn

Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 t/m 61 Alphen aan den Rijn

Ashram College Marsdiep 289 Alphen aan den Rijn

Stichting Driehoorne Uranusstraat 34 Alphen aan den Rijn

Haci Bayram Camii Moskee Sterrenlaan 41 Alphen aan den Rijn

Ontmoetingscentrum Ouverture Ouvertureweg 137 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (1) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (2) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Basisschool De Mare Schelfhorst 2-4 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Havixhorst Havixhorst 258 Alphen aan den Rijn

Sionskerk Meteoorlaan 2 Alphen aan den Rijn

Sporthal Arena Diamantstraat 29 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Honingzwam Honingzwam 4 Alphen aan den Rijn

Bezoekerscentrum De Veenweiden Burg. Bruinsslotsingel 15 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Batenstein Batenstein 20 Alphen aan den Rijn

Zwembad Aquarijn (2) Cantharel 10 Alphen aan den Rijn

Zwembad Aquarijn (1) Cantharel 10 Alphen aan den Rijn

Basisschool Samen Op Weg J.P. Coenlaan 1B Alphen aan den Rijn

Opstandingskerk Prinses Marijkestraat 69 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kaju Putih Dennenlaan 3 Alphen aan den Rijn

Westerhove Anna van Burenlaan 147 Alphen aan den Rijn

Volle Evangelie Gemeente De Ark Prins Hendrikstraat 54 Alphen aan den Rijn

De Jozef Hoflaan 3 Alphen aan den Rijn

Brandweerkazerne Havenstraat Havenstraat 5 Alphen aan den Rijn

MBO Rijnland Ambonstraat 1 Alphen aan den Rijn

Gemeentehuis (1) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Gemeentehuis (2) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Speeltuinvereniging Kindervreugd Hugo de Grootstraat 100 Alphen aan den Rijn

Clubgebouw Vreugdeoord Vorselenburgstraat 25E Alphen aan den Rijn

Maranathakerk (1) Jongkindt Conickstraat 2 B Alphen aan den Rijn

Maranathakerk (2) Jongkindt Conickstraat 2 B Alphen aan den Rijn

Basisschool De Rank Lauraplein 1 Alphen aan den Rijn

De Wielewaal Kwartelstraat 66 Alphen aan den Rijn

Goede Herderkerk Ten Harmsenstraat 14 - 16 Alphen aan den Rijn

Woonboulevard daVinci Euromarkt 2 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen (1) De Oude Wereld 51 - 59 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen (2) De Oude Wereld 51 - 59 Alphen aan den Rijn

Sportzaal De Oude Wereld De Oude Wereld 55 Alphen aan den Rijn

Sportzaal De Vroonhoevelaan Vroonhoevelaan 2 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (1) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (2) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

Avanti Wielervereniging Amerikalaan 163 Alphen aan den Rijn

Archeon Archeonlaan 1 Alphen aan den Rijn

Wolters Kluwer Zuidpoolsingel 2 Alphen aan den Rijn

Gemiva Castorstraat Castorstraat 1 Alphen aan den Rijn

Benthuizen

School met de Bijbel Graaf van Bloisstraat 25 Benthuizen

Gymzaal Christinastraat Christinastraat 36 Benthuizen

Boskoop

Gymnastieklokaal de Biezen De Biezen 87 Boskoop

H. Joannes de Doper kerk A.P. van Neslaan 50 Boskoop

Zalencentrum De Loods Zijde 11 Boskoop

Flora Theater Parklaan 4 Boskoop

Ontmoetingscentrum De Brug Kerkplein 3 Boskoop

Stembureaus woensdag 17 maart 2021
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Waar worden de 
briefstemmen geteld?
Voor het openen en tellen van de briefstemmen 
worden er drie briefstembureaus ingericht. De voor-
opening van deze stemmen vindt plaats in het 
gemeentehuis aan het Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn en start op 15, 16 en 17 maart om 08.30 
uur. Vooropening houdt in dat de enveloppen worden 
geopend en dat de stempassen van de stembiljetten 
worden gescheiden. Hierdoor is het stemgeheim 
goed gegarandeerd. De briefstemmen waarvan de 
vooropening plaatsvindt op 15 en 16 maart worden 
op woensdag 17 maart overdag op de tellocatie in de 
Limeshal geteld. De briefstemmen waarvan de voor-
opening plaatsvindt op 17 maart worden ’s avonds na 
21.00 uur in het gemeentehuis geteld.

Tellocatie Limeshal
Op de tellocatie in de Limeshal worden ook de 
stemmen van de early voting-stembureaus geteld. De 
uitslagen van deze tellingen mogen op 17 maart na 
21.00 uur bekend worden gemaakt. In de Limeshal 
wordt op 17 maart vanaf 8.30 uur gestart met het 
tellen van de briefstemmen en een deel van de early 
voting-stemmen. De telling van de overige early 
voting-stemmen volgt later op de dag.

Ter inzagelegging 
processen-verbaal 
Van het tellen van de stemmen wordt per stembureau 
een verslag gemaakt, het zogenaamde proces-
verbaal. Hierin staan het aantal opgekomen kiezers 
en het aantal uitgebrachte stemmen. Dit verslag ligt 
in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. U kunt 
deze inzien van vrijdag 19 maart na 14.00 uur tot en 
met 30 maart 2021 om 17.00 uur. Wilt u de processen-
verbaal inzien? Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u daarom contact op via telefoonnummer
14 0172 voor het maken van een afspraak met team
Verkiezingen. De openingstijden vindt u op de 
website: www.alphenaandenrijn.nl/ contact. 

Vragen? 
Heeft u vragen, neem dan contact op met het team 
Burgerzaken/Verkiezingen. U kunt hen bereiken van 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 
uur, via telefoonnummer 14 0172. Of stel uw vraag 
per e-mail via verkiezingen@alphenaandenrijn.nl. 
Meer informatie over de verkiezingen vind u ook op 
www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen.

Wilt u langskomen?
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. Kijk voor onze
openingstijden op www.alphenaandenrijn.nl/contact.

Stembureaus early voting - maandag 15 maart 2021
Early voting is alleen bedoeld voor kiezers die kwetsbaar zijn voor het het coronavirus.

Stembureaus early voting - dinsdag 16 maart 2021
Early voting is alleen bedoeld voor kiezers die kwetsbaar zijn voor het het coronavirus.

Bethelkerk (1) Boomgaard 21 Boskoop

Bethelkerk (2)* Boomgaard 21 Boskoop

De Stek Puttelaan 148 Boskoop

De Plataan Snijdelwijklaan 2 Boskoop

Tennisvereniging Boskoop Mendelweg 14A Boskoop

Midgetgolfvereniging De Trekvogels Azalealaan 166 Boskoop

*Stembureau Bethelkerk (2) is geopend van 09.30 tot 21.00 uur. De telling vindt plaats op de locatie van het 
stembureau.

Hazerswoude-Dorp

Sporthal De Landvliethal Sportparklaan 13 Hazerswoude-Dorp

Hervormd Centrum De Regenboog Raadhuisplein 7 Hazerswoude-Dorp

Gebouw Prot. Gem. De Korenaar Dorpsstraat 183c Hazerswoude-Dorp

Dorpshuis De Juffrouw Dorpsstraat 250 Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-Rijndijk

Pleyn68 Rijndijk 92 Hazerswoude-Rijndijk

Dorpshuis De Meester Joseph Haydnlaan 5 Hazerswoude-Rijndijk

Sportzaal De Cirkel Sweelincklaan 30 Hazerswoude-Rijndijk

Koudekerk aan den Rijn

Ontmoetingskerk (1)
(in plaats van Het Anker)

Dorpsstraat 15 Koudekerk aan den Rijn

Ontmoetingskerk (2) Dorpsstraat 15 Koudekerk aan den Rijn

Vrijetijdscentrum de Ridderhof (1) Arie Hogenespad 1 Koudekerk aan den Rijn

Vrijetijdscentrum de Ridderhof (2) Arie Hogenespad 1 Koudekerk aan den Rijn

Zwammerdam

Nutsgebouw Zwammerdam Brugstraat 2 Zwammerdam

Gymzaal Buitendorpstraat Buitendorpstraat 3 Zwammerdam 

Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 t/m 61 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (1) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Gemeentehuis (1) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld 51-59 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (1) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

Gymzaal Christinastraat Christinastraat 36 Benthuizen

Zalencentrum De Loods Zijde 11 Boskoop

Midgetgolfvereniging De Trekvogels Azalealaan 166 Boskoop

Sportzaal De Cirkel Sweelincklaan 30 Hazerswoude-Rijndijk

Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat 53 Aarlanderveen

Gemeentehuis (1) Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Bron (1) Troubadourweg 2 Alphen aan den Rijn

Wooncentrum Poortwachter Poortwachter 55 t/m 61 Alphen aan den Rijn

Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld 51-59 Alphen aan den Rijn

De Lichtkring (1) Amerikalaan 91 Alphen aan den Rijn

Zalencentrum De Loods Zijde 11 Boskoop

Midgetgolfvereniging De Trekvogels Azalealaan 166 Boskoop

Gebouw Protestantse Kerk De Korenaar Dorpsstraat 183c Hazerswoude-Dorp

Vrijetijdscentrum de Ridderhof (2) Arie Hogenespad 1 Koudekerk aan den Rijn

Nutsgebouw Zwammerdam Brugstraat 2 Zwammerdam
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Publicaties
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Koopse Glorie, Boskoop en vaststelling 
Beeldkwaliteitsplan Azalealaan
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 18 februari 2021 het bestemmingsplan Koopse 
Glorie, Boskoop gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan maakt de realisatie van een 
woongebied met maximaal 68 woningen mogelijk 
in het verlengde van de Azalealaan in Boskoop. Ook 
is het beeldkwaliteitsplan Azalealaan vastgesteld.

Wat houden het bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan in?
Het plangebied ligt op het terrein van de voorma-
lige Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS), in 
het verlengde van de Azalealaan in Boskoop. Het 
gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het 
Rijneveld, aan de westzijde door de Goudse Rijweg 
en aan de oostzijde door agrarische percelen. Het 
betreft de gronden kadastraal bekend als gemeente 
Boskoop, sectie B, nummers 4461, 4716, 4923, 
4941, 5395, 5895, 6586, 6587 en 6588. Doel van 
het bestemmingsplan is om herontwikkeling naar 
een woongebied met maximaal 68 woningen plano-
logisch mogelijk te maken. Ook zijn de percelen 
aan de Goudse Rijweg 139 en Goudse Rijweg 141 
met twee bestaande woningen meegenomen om 
een aantal correcties ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan door te voeren. Het beeldkwali-
teitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit en 
de te hanteren welstandscriteria voor de woningen 
en overige voorzieningen. Het gaat hierbij om de 
beoogde ruimtelijke kwaliteit en architectuur van 
de bebouwing en de inrichting van de openbare 
ruimte. Het beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling 
op de welstandsnota.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan
Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen 
en nieuwe inzichten is het vastgestelde bestem-
mingsplan op een aantal punten (ambtshalve) 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. De wijzigingen gaan over de plantoe-
lichting, regels en verbeelding van het bestem-
mingsplan. In Bijlage III Nota van wijzigingen bij het 
raadsbesluit zijn zo veel als mogelijk alle wijzi-
gingen opgesomd, onderverdeeld naar wijzigingen 

als gevolg van de zienswijzen (conform de Nota van 
zienswijzen) en ambtshalve wijzigingen. Deze Nota 
is geen uitputtend overzicht van alle wijzigingen. 
Om exact te weten of er sprake is van een wijziging 
moet het (vastgestelde) bestemmingsplan worden 
vergeleken met het ontwerpbestemmingsplan.

Hoe kunt u het plan inzien?
Het vastgestelde bestemmingsplan Koopse Glorie, 
Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.
BKkoopseglorie-VA01, met bijbehorende stukken, 
ligt van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter 
inzage bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis 
van 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 het bestemmings-
plan ook digitaal inzien op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het 
plan-ID (NL.IMRO.0484.BKkoopseglorie-VA01).

Hoe kunt u reageren?
Gedurende bovengenoemde periode bestaat de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan bij: Afdeling bestuursrechtspraak 
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 
gemeenteraad 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

-  belanghebbenden, voor zover het beroep zich 
richt tegen de wijzigingen die de raad bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan heeft aange-
bracht.

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 voorlopige voorzie-
ning is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Terinzagelegging Ontwerp 
Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn 
’Groene gemeente met lef!’ en 
bijbehorend PlanMER
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de Ontwerp Omgevingsvisie 
Alphen aan den Rijn ‘Groene gemeente met lef!’ en 
bijbehorend planMER van 4 maart tot en met  
14 april ter inzage ligt. 

Wat is de omgevingsvisie ‘Groene gemeente 
met lef!’?
Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, die elke 
overheid opstelt in het kader van de Omgevingswet. 
Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 
in werking. Een omgevingsvisie is zelfbindend voor 
de overheid die hem opstelt. In dit geval betekent 
dat dat Gemeente Alphen aan den Rijn gehouden 
kan worden aan de intenties zoals deze zijn gefor-
muleerd in de visie. Voor anderen biedt de visie 
aanknopingspunten om samen te werken, initiatief 
te nemen en iets bij te dragen aan de ontwikkeling 
en het beheer van de gemeente. Maar de visie 
brengt voor anderen geen verplichtingen met zich 
mee. De omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ 
vormt voor het grondgebied van Gemeente Alphen 
aan den Rijn de leidraad voor de ontwikkeling van 
de fysieke leefomgeving en gaat hiermee de nog 
bestaande structuurvisies in de gemeente 
vervangen. 

Wat is de planMER?
Voor de Ontwerp Omgevingsvisie is een planMER 
(milieueffectrapportage) opgesteld, met als doel om 
het milieubelang een volwaardige rol te geven in de 
besluitvorming. In het beoordelingskader dat in de 
planMER is opgenomen zijn met nadruk niet alleen 
milieuonderwerpen -zoals de naam van het instru-
ment doet vermoeden- maar veel onderwerpen 
meegenomen die worden beïnvloed door keuzes in 
de fysieke leefomgeving. De planMER geeft inzicht 
in hoe Alphen aan den Rijn er nu voorstaat, wat we 
kunnen verwachten bij ongewijzigd beleid en wat 
de effecten zijn van mogelijke nieuwe beleids-
keuzes. De planMER laat op veel punten positieve 
effecten zien van keuzes zoals voorgesteld in de 
Ontwerp Omgevingsvisie en geeft aandachtspunten 
en aanbevelingen (mitigerende maatregelen) voor 
de verdere uitwerking van deze keuzes om moge-
lijke risico’s te beperken. 

Heeft u vragen 
of twijfelt u over 
uw WOZ-waarde? 
Bel ons!

Eind februari heeft u het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021 
ontvangen. Als u vragen heeft of twijfelt over uw WOZ-waarde, neem dan 
contact op met een van de taxateurs van Gemeente Alphen aan den Rijn.
 
Wij zitten voor u klaar
De taxateurs denken graag met u mee. Taxateur Leonie Snikkers: “Ook wij 
willen dat de WOZ-waarde en de belastingbedragen op het aanslagbiljet 
juist zijn. Daarom kijken we samen met u of alles klopt. Soms is uw uitleg al 
voldoende om de WOZ-waarde opnieuw te beoordelen of kunnen we direct 
een afspraak inplannen om bij u thuis langs te komen. Vaak is een officieel 
bezwaar dan helemaal niet nodig. Komen we er toch niet samen uit, dan 
zetten we uw melding alsnog om in een officieel bezwaar. Een telefoontje 
met ons is genoeg. Wij zitten voor u klaar!”
 
Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek ‘Alphen aan den 
Rijn’ in).

U en de taxateur zijn het niet 
eens en wij zetten uw melding 

om in een o�  cieel bezwaar

 Wij bekijken uw zaak nog een 
keer en u ontvangt een 

schriftelijke uitspraak van ons

U bent het eens 
met de uitspraak

U gaat in beroep 
bij de rechtbank

U en de taxateur zijn het 
eens en sluiten de zaak af

U twijfelt 
of uw WOZ-waarde klopt

U neemt contact op met ons 
via het telefoonnummer 14 0172

De taxateur van de gemeente 
geeft uitleg en kan bij u 

langskomen

Klopt mijn WOZ-waarde?

U en de taxateur zijn het niet 
eens en wij zetten uw melding 

om in een o�  cieel bezwaar
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Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
De Ontwerp Omgevingsvisie en de planMER liggen 
vanaf donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 
14 april 2021 ter inzage. U kunt de stukken op de 
volgende manier bekijken:
-  Digitaal via de website 

www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie en op 
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0484.
omgevingsvisie-ON01.

-  Op papier bij de informatiebalie van het gemeen-
tehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172.

   Op dit moment zijn de onderstaande locaties 
vanwege de coronamaatregelen nog gesloten. 
Mochten de locaties door aangepaste maatregelen 
weer geopend worden, dan kunt u ook daar de 
stukken op papier inzien:

  -  Het Dorpshuis van Aarlanderveen, Dorpsstraat 53;
  -  De Zwanenburcht in Zwammerdam, Buitendorp-

straat 5;
  -  Het Oude Raadhuis in Boskoop, Raadhuisplein 1;
  -  De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn, Arie Hoge-

nespad 1;
  -  De Meester in Hazerswoude Rijndijk Oost, Joseph 

Haydenlaan 5;
  -  Pleyn 68 in Hazerswoude Rijndijk West, Rijndijk 92;
  -  De Juffrouw in Hazerswoude Dorp, Dorpsstraat 250;
  -  De Tas in Benthuizen, De Dam 3.

Wilt u reageren op de stukken?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen op de volgende manieren een zienswijze 
indienen over de Ontwerp Omgevingsvisie ‘Groene 
gemeente met lef!’ en de planMER:
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad van Alphen aan den Rijn,  
postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn. U kunt 
uw reactie ook mailen naaromgevingsvisie@alphe-
naandenrijn.nl.

-  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met medewerkers van 
het Projectteam Omgevingsvisie via  
omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de periode van terinzagelegging worden de 
ontvangen zienswijzen beantwoord in een Nota van 
beantwoording. De Nota van beantwoording wordt 
vervolgens betrokken bij de vaststelling van de 
omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’ en de 
bijbehorende planMER. De wettelijke procedure 
eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie 
door de gemeenteraad. Tegen een omgevingsvisie 
staat geen beroep open. Ook tegen de bijbehorende 
planMER staat geen beroep open. 

Informatie- en contactmomenten tijdens de 
terinzagelegging
Tijdens de terinzagelegging zijn er verschillende 
momenten waarop u actief uw mening kunt geven 
of vragen kunt stellen. Kijk voor het hele programma 
in de bijdrage over de omgevingsvisie verderop in 
deze Week in Beeld of op de website  
www.gemeentealphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie. 

Ontwerpbesluit afwijken 
bestemmingsplan bouwen woningen en 
appartement op Prins Hendrikstraat/
Swaenswijkplaats, Alphen aan den Rijn
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 het bestemmingsplan 
Alphen Stad, inclusief eerste herziening voor het 
bouwen van zes woningen en één appartement op 
de locatie Prins Hendrikstraat/Swaenswijkplaats in 
Alphen aan den Rijn. Rondom het vooroverleg zijn 
geen reacties ingediend. 

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
De ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan Alphen Stad (inclusief eerste 
herziening), voornamelijk omdat ter plaatse geen 
bouwvlak is opgenomen binnen de bestemming 
Wonen. Omliggende bestemmingen zijn de bestem-
ming Verkeer-Verblijfsgebied, Water-Waterweg en 
Maatschappelijk. 

Ter plaatse gelden verder de dubbelbestemmingen 
Waarde-Archeologie 3 en Waterstaat-Waterkering en 
de gebiedsaanduidingen Overige zone-parkeren en 
Vrijwaringszone-vaarweg. Met de dubbelbestem-
mingen en gebiedsaanduidingen is met de ontwik-
keling van het plan rekening gehouden. Met het 
doorlopen van de uitgebreide afwijkingsprocedure 
worden de gewenste ontwikkelingen juridisch-
planologisch mogelijk gemaakt en kan de omge-
vingsvergunning verleend worden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 4 maart 2021 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 telefoonnummer 
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 
346723. 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.

Voorbereidingsbesluit detailhandel en 
horeca, Puttelaan 142, Boskoop
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat de gemeenteraad 
op 18 februari 2021 heeft besloten een voorberei-
dingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening te nemen over ongewenste detailhandels- 
en/of horeca-initiatieven voor de locatie  
Puttelaan 142 in Boskoop. 

Aanleiding 
De huidige supermarkt in de Snijdelwijk (Puttelaan 
142) gaat verhuizen naar de Hoogeveenseweg in 
Boskoop (tegenover de Karwei). Dit wordt gezien 
als een gewenste ontwikkeling, zolang op de 
achterblijvende locatie geen nieuwe detailhandel of 
horeca wordt gevestigd. Detailhandel en commer-
ciële voorzieningen buiten het centrumgebied van 
Boskoop worden in principe niet uitgebreid maar 
geconcentreerd binnen het centrumgebied.

Voorbereidingsbesluit 
Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen 
dat nieuwe detailhandel en/of horeca zich vestigt 
op gronden en/of in bouwwerken met de bestem-
ming Centrum-Buurt, op de locatie Puttelaan 142 in 
Boskoop (bestemmingsplan Boskoop-Dorp). Voor 
aanvragen om omgevingsvergunningen die hierop 
toezien, geldt na de inwerkingtreding van dit voor-
bereidingsbesluit een aanhoudingsplicht. Het voor-
bereidingsbesluit is één jaar geldig. 

Stukken inzien 
Het voorbereidingsbesluit treedt op 4 maart 2021 
in werking en ligt met bijbehorende stukken vanaf 
deze datum gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het 
coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. U kunt de stukken 
ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder het identificatienummer NL.IMRO.0484.
BKvbbboskoop2021-VA01. Tegen het voorberei-
dingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk’ 
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente-
raad op 18 februari 2021 het bestemmingsplan 
‘Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk’ gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het bestemmingsplan gaat over het plangebied dat 
ongeveer in het midden ligt van het bebouwingslint 
tussen Leiden en Alphen aan den Rijn, dat wordt 
gevormd door de Oude Rijn en de aangrenzende 

wegen. Op korte afstand en ten 
oosten van het plangebied ligt de 
kern Hazerswoude-Rijndijk. De Oude 
Rijn ligt ongeveer veertig meter ten 
noorden van het stuk grond. Ten zuiden 
van het bedrijfscomplex ligt de Polder 
Groenendijk. Op een afstand van 350 
meter tot de perceelsgrens van het 
bedrijfscomplex ligt de N11 en de spoor-
lijn ligt op een afstand van 235 meter. Het 
plan is om uit te breiden met een bedrijfs-
ruimte (6.390 m2). Er wordt in de bescher-
mingszone van de molenbiotoop gebouwd, 
hiervoor is door Provinciale Staten van de 
provincie Zuid- Holland op 9 juni 2020 een 
ontheffing van de Verordening Ruimte verleend. 

Wat houden de wijzigingen in? 
De planregels en de verbeelding is naar aanlei-
ding van een zienswijze over de belemmerin-
genstrook 'hoofd aardgastransportleiding' 
aangepast. Verder zijn twee ondergeschikte 
tekstuele wijzigingen voorgesteld.

Wanneer en waar kunt u de besluiten digitaal 
en analoog inzien? 
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Rijndijk 83, 
Hazerswoude-Rijndijk’ met bijbehorende bestanden 
ligt van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter 
inzage op de volgende wijzen: 
-  Digitaal is het vastgestelde bestemmingsplan in te 

zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het 
zoekvak ID onder vermelding van: NL.IMRO.0484.
HRrijndijk83-VA01 met de ontheffing van de 
provincie Zuid- Holland van 9 juni 2020, kenmerk 
PZH-2020-741425769.

-  Bij de informatiebalie van het gemeentehuis 
Alphen aan de Rijn. Stadhuisplein 1 in Alphen aan 
den Rijn. In verband met de coronamaatregelen 
zijn de stukken alleen op afspraak in te zien. 
Hiervoor kunt u een afspraak te maken via  
14 0172. De meest actuele informatie vindt u op 
de website www.alphenaandenrijn.nl op de 
pagina’s over het coronavirus. 

Bij verschillen tussen het digitale en het papieren 
plan is het digitale plan het geldige plan. 

Beroep 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen 
de volgende belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State: 
-  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen 

het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben 
gemaakt bij de gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn; 

-  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijker-
wijs niet in staat te zijn geweest om (tijdig) een 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar te maken.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerking treden 
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Het instellen van 
beroep schorst de inwerkingtreding niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen ook verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Indien binnen de 
beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in 
werking totdat er op het verzoek is beslist. 

Bestemmingsplan ’Rijnpark’
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de gemeenteraad op  
18 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Rijnpark’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan
Het eerder ter inzage gelegen ontwerpbestem-
mingsplan ‘Rijnpark’ ging over een herstelplan dat 
origineel bedoeld was om ter plaatse maximaal 273 
woningen te realiseren. Maar na overeenstemming 
met de projectontwikkelaars is besloten om van dit 
woningbouwprogramma af te zien. Als gevolg 
hiervan voorziet de vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘Rijnpark’ niet in het woningbouwpro-
gramma. Het door de gemeenteraad vastgestelde 
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De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande 
wetten samenvoegt en moderniseert. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, 
water, ruimtelijke ordening en natuur.

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. 
Hierin leggen we vast hoe we als gemeente willen 
ontwikkelen. Deze visie geldt voor alle kernen en voor 
het buitengebied. Hij gaat over alles buitenshuis: milieu, 
natuur en landschap, wonen, verkeer en vervoer, maar 
ook een gezonde leefomgeving en cultureel erfgoed.
  
Zo werkt de omgevingsvisie  
De omgevingsvisie is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. In dit schema zie je hoe het werkt. 
 

De missie en 
centrale waarden 
vormen het over-
koepelende kader 
voor de omge-
vingsvisie. Het 
achterliggende 
doel van ons omge-
vingsbeleid richt 
zich op het verbe-
teren van de kwali-
teit van leven voor 
onze inwoners. De 
missie en centrale 
waarden zijn 
eerder bij u als 
inwoner opgehaald 
in de Week van de 
Leefomgeving en 
zijn gebruikt als 

basis voor het opstellen van de omgevingsvisie.
 
Met de identiteit en kwaliteiten beschrijven we wie 
we als gemeente zijn, wat we hebben en wat we willen 
behouden. Met de trends en ontwikkelingen  
beschrijven we waar we als gemeente in de toekomst 
naar toe moeten. 

De omgevingsvisie 

Omgevingsvisie

 In de omgevingsvisie besteden we ook aandacht aan 
onze positionering in de regio. We zien voordelen in 
een bredere (regionale) samenwerking, want de oplos-
singen voor de opgaven waar we in Alphen aan den Rijn 
voor staan, houden niet op bij de gemeentegrenzen.

De resultaten van al deze onderdelen samen, leiden tot 
integrale opgaven. Deze noemen we de vijf thema's. 
Het is onze ambitie om de thema’s zo goed mogelijk uit 
te voeren. Vanuit de gemeente, samen met onze 
inwoners. Dit is wat we gaan doen:
te voeren. Vanuit de gemeente, samen met onze 

Onderzoek Buitengebied 
De gemeente voert aanvullend op het opstellen van 
de omgevingsvisie een onderzoek uit naar de 
toekomst van het buitengebied. Inwoners en onder-
nemers in het buitengebied worden gericht benaderd 
door de gemeente voor het invullen van een vragen-
lijst. De vragenlijst wordt uitgezet tussen 15 maart 
tot 25 april. Meer informatie over het onderzoek 
vindt u op www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl.

Informatie
Op www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie vindt u 
meer informatie over de Ontwerp Omgevingsvisie.
U kunt hier onder andere het document en de milieu-
effectrapportage downloaden. Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl  kunt u deze stukken ook 
inzien.   

Geef uw mening! 
De omgevingsvisie is nog niet definitief. Vanaf 4 
maart tot en met 14 april kunnen alle inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden hem 
inzien. In deze periode liggen de Ontwerp Omgevings-
visie en de milieueffectrapportage (planMER) ter 
inzage. Meer informatie over de terinzagelegging 
vindt u bij de reguliere gemeentelijke aankondi-
gingen.  

Milieueffectrapportage 

Webinars

Uitslag flitspeiling 
In de periode van 18 tot 25 januari hebben wij via de 
socialemediakanalen van de gemeente een flitspeiling 
gehouden over de omgevingsvisie. In de flitspeiling 
hebben we een aantal algemene vragen gesteld en een 
aantal vragen over de vijf thema’s in de omgevings-
visie. Op de flitspeiling hebben we 856 reacties 
gekregen. De belangrijkste resultaten hebben we voor 
u samengevat in deze infographic.

In een milieueffectrapportage staat wat de gevolgen 
zijn van een overheidsbesluit op onder andere het 
milieu. Ook voor de omgevingsvisie stellen we een 
milieueffectrapportage (planMER) op. Dat is een wette-
lijke verplichting. 

We ontvingen de resultaten van de milieueffectrappor-
tage voordat de omgevingsvisie definitief werd, 
waardoor we tijdens het opstellen van de visie al zagen 
wat de gevolgen zijn voor het milieu. Zo hebben we 
onze omgevingsvisie bijgesteld daar waar de gevolgen 
voor het milieu te groot waren. De planMER geeft ook 
aandachtspunten en verdere aanbevelingen voor de 
uitwerking van de thema’s van de Omgevingsvisie.

Op 9 en 10 maart organiseren we webinars waarin we 
uitleg geven over de Ontwerp Omgevingsvisie. U kunt 
gratis deelnemen. Met veel deelnemers is het niet 
mogelijk in het webinar met elkaar in gesprek te gaan. 
Het webinar is daarom vooral informatief. U kunt tijdens 
het webinar wel uw vragen stellen via een chatfunctie.

Per webinar vertellen we over specifieke gebieden van 
onze gemeente:
■  9 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur: Boskoop,

Zwammerdam, Aarlanderveen  

■  9 maart van 20.30 uur tot 21.30 uur: Hazerswoude-
Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Benthuizen, Koudekerk 
aan den Rijn  

■  10 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur: Alphen aan 
den Rijn 

 
De uitzendingen van de webinars zijn te volgen via een 
link op www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie.
U kunt de webinars achteraf terugkijken via deze 
website. 

De omgevingsvisie is opgebouwd uit verschillende 

missie en 
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We willen onze inwoners stimuleren om samen de gemeente nog mooier, leuker en 
gezelliger te maken. Dat doen we door inwoners te stimuleren om met hun ideeën en 
initiatieven naar de gemeente te komen. Samen kijken we wat mogelijk is. 

SAMEN STERKER
We willen de leefomgeving groener en duurzamer maken. Een groene omgeving is 
belangrijk voor onze gezondheid en welbevinden. Denk hierbij aan groene gevels en 
daken. We willen een leefomgeving creëren die een gezonde levensstijl stimuleert. Dit 
kan door bijvoorbeeld in te zetten op meer snelfietspaden. 

GEZONDE VERGROENING

We willen het buitengebied van onze gemeente aantrekkelijk maken. We hebben een 
prachtig en groot buitengebied waar je goed kunt ‘boeren’ én recreëren. We moeten 
meer ruimte creëren voor een grotere biodiversiteit, betere opvang regelen voor water 
tijdens hevige regenbuien en we moeten de landbouw verduurzamen.

WAARDEVOL BUITENGEBIED
We willen de centrale positie van onze gemeente in zowel het Groene Hart als de 
Randstad versterken. Daarom willen we de bereikbaarheid verbeteren, en ook het 
wonen en werken dichtbij groen en water. Ook willen we meer mogelijkheden 
scheppen voor recreatie, toerisme en voor duurzame ontwikkelingen zoals windmo-
lens en zonneparken. 

LANDSCHAPPELIJKE VERSTEDELIJKING

DUURZAAM ONDERNEMEN
We willen kleine en middelgrote bedrijven helpen. Deze zijn belangrijk voor onze 
economie. We gaan helpen door bijvoorbeeld een geschikt bedrijventerrein en goede 
aansluiting van opleidingen en banen voor hen te regelen. 

Contact 
Voor vragen of verdere informatie over de omgevingsvisie kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14 0172. We 
organiseren gedurende de inzageperiode een aantal keer per week een telefonisch 
spreekuur waarin het Projectteam Omgevingsvisie klaar zit om uw vragen te beant-
woorden. Collega’s van het klantcontactcentrum kunnen een afspraak voor u maken.  

Uiteraard kunt u ook een brief sturen naar de gemeente. Gebruik hiervoor ons post-
adres: Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Mailen kan naar omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl.

Digitaal spreekuur
Ook organiseren we in de periode van 15 maart tot en met 8 april één keer per 
week een digitaal spreekuur via Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
vragen stellen over de omgevingsvisie. Meer informatie over de spreekuren volgt 
op de website van de gemeente www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie.

Nieuwsbrief 
Om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot de Omge-
vingswet en de omgevingsvisie gaan we vanaf maart maandelijks een nieuwsbrief 
maken. De nieuwsbrief wordt op de website van de gemeente geplaatst. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief kan via e-mailadres omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl
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bestemmingsplan ‘Rijnpark’ gaat uitsluitend nog 
over de verwerking van enkele andere door de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
vernietigde onderdelen van het op 15 december 
2016 vastgestelde bestemmingsplan ‘Rijnpark, 
Koudekerk aan den Rijn’. Deze onderdelen zijn: 
artikel 3, lid 3.2, onder a, artikel 4, lid 4.1, aanhef en 
onder e en artikel 4, lid 4.5 van de planregels en de 
plandelen met de bestemming ‘Bedrijf’ en de aandui-
dingen ‘maximum goothoogte (m) = 3’ en ‘maximum 
bouwhoogte (m) = 5’ en de daarbij horende dubbel-
bestemming en aanduidingen van het bestemmings-
plan ‘Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn’. 

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan ‘Rijnpark’, met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.KKrijnpark-VA01 en de 
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 4 maart 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. U kunt het bestemmings-
plan ook digitaal inzien via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanwege de corona-
maatregelen wordt u aangeraden om het bestem-
mingsplan digitaal te raadplegen. Bent u daartoe 
niet in staat, dan kunt u het plan op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken 
via het algemene telefoonnummer (14 0172) of 
door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan er 
beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vast-
stelling van het bestemmingsplan ‘Rijnpark’ door:
-  een belanghebbende die een zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend; 
-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten, dat hij of zij niet overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn of haar zienswijzen naar voren heeft 
gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-
bestemmingsplan;

-  iedere belanghebbende tegen de wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

U kunt ook een digitaal beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. Daarvoor is wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk 
op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
beroep en een verzoek om voorlopige voorziening. 
Aan de behandeling van een beroep en een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan ‘Rijnpark’ treedt in werking 
na afloop van de beroepstermijn, tenzij naast het 
instellen van beroep ook een voorlopige voorzie-
ning is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet 
eerder in werking tot op dat verzoek is beslist.

Kennisgeving ontwerpwijziging 
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 
2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerp-
wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffect-
rapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat 
kunt doen. 

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het 
Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen 
om daarin het Nieuw Normen en Handhavings-
stelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te 
leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewe-
gingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. 
Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de 
start- en landingsbanen in te zetten die de minste 
hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte 
vierde baanregel vastgelegd. 

Milieueffectrapport 
Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten 
van het gebruik van de start- en landingsbanen 
volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van 
de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 
500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. 
Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten 
milieueffecten zijn van aanpassing van het Luchtha-
venverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. 
Een passende beoordeling van de gevolgen voor 
Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het 
milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is 
ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door 
Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 
16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure 
gestart voor de ontwerpvergunning.  
Meer informatie hierover is te vinden op  
www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Online informatiebijeenkomsten
In online informatiebijeenkomsten worden de 
ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbe-
sluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. 
Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vindt u meer 
informatie over deze bijeenkomsten. Na de toelich-
ting is er gelegenheid om in themasessies uw 
vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden plaats 
op: 
-  dinsdag 9 maart 2021,  

van 15.00 uur tot 17.30 uur; 
-  dinsdag 9 maart 2021,  

van 19.00 uur tot 21.30 uur; 
-  donderdag 11 maart 2021,  

van 15.00 uur tot 17.30 uur; 
-  donderdag 11 maart 2021,  

van 19.00 uur tot 21.30 uur. 
Meer informatie hierover en hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden, vindt u op de website:  
www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Documenten bekijken
Alle relevante documenten staan op  
www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit. 
Op papier kunt u deze documenten van dinsdag  
2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 tijdens 
reguliere openingstijden bekijken bij: 
-  De provinciehuizen van Noord-Holland, Flevoland, 

Utrecht en Zuid-Holland. 
-  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, 
telefoon 070 456 89 99). 

-  De gemeentehuizen van Beemster, Landsmeer, 
Oostzaan, Wormerland, Hillegom, Bloemendaal, 
Leiderdorp, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Woerden, 
BodegravenReeuwijk, Heemstede, Almere, 
Katwijk, Gooise meren, Weesp, Alkmaar, Heiloo, 
Leiden, Heemskerk, Lisse, Diemen, Amsterdam, 
Zaanstad, Alphen aan den Rijn, Aalsmeer, Ouder-
Amstel, Beverwijk, Teylingen, Uithoorn, Velsen, 
Amstelveen, Nieuwkoop, Castricum, De Ronde 
Venen, Noordwijk, Uitgeest, Haarlem, Kaag en 
Braassem, Haarlemmermeer en Oegstgeest. 

Op de website www.platformparticipatie.nl/ 
luchthavenverkeerbesluit kunt u de adresgege-
vens vinden van alle inzagelocaties. Let op: 
vanwege de coronamaatregelen kan het voor-
komen dat er beperkte openingstijden gelden of 
dat u een afspraak moet maken als u documenten 
wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf 
telefonisch contact op met de locatie om te vragen 
of u daar terechtkunt. 

Uw zienswijze is welkom
Een zienswijze indienen kan vanaf dinsdag 2 maart 
2021, op drie manieren. U ontvangt altijd een 
ontvangstbevestiging. 
-   Digitaal: bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze 
via de website: www.platformparticipatie.nl/ 
luchthavenverkeerbesluit. 

-  Mondeling: telefonisch tijdens kantooruren via 
telefoonnummer 070 456 89 99. 

-  Post: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Directie Participatie o.v.v. Luchthavenverkeerbe-
sluit Schip, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Wat is het vervolg?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
vraagt aan de Commissie voor de milieueffectrap-
portage advies over het milieueffectrapport voor de 
ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit. 

Na sluiting van de zienswijzentermijn 
analyseert het ministerie alle binnen-
gekomen zienswijzen zorgvuldig. De 
minister van Infrastructuur en Water-
staat betrekt de zienswijzen en het 
advies van de Commissie voor de milieu-
effectrapportage bij de definitieve vast-
stelling van de wijziging van het Luchtha-
venverkeerbesluit. In een reactienota gaat 
het ministerie bovendien in op alle ziens-
wijzen. Indieners krijgen hiervan bericht.

Informatie 
Meer informatie over het Luchthavenverkeer-
besluit Schiphol vindt u op de website  
www.platformparticipatie.nl/ 
luchthavenverkeerbesluit en de website   
www.luchtvaartindetoekomst.nl. Ook tijdens 
uw bezoek aan een van de online informatiebij-
eenkomsten kunt u meer informatie krijgen. 
Vragen over de procedure? Bel via telefoon-
nummer 070 - 456 89 99, directie Participatie 
van het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat.

Aanvraag maatwerkvoorschriften Scala 
College, Kees Mustersstraat 6-8,  
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 18 januari 2021 een aanvraag voor maatwerk-
voorschriften ontvangen. Het gaat om een verzoek 
van het Scala College om uitstel van het uitvoeren 
van enkele verplichte maatregelen voor energiebe-
sparende maatregelen op Kees Mustersstraat 6-8 in 
Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd 
onder kenmerk 2021058414. 

Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere 
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt 
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De 
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende 
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan even-
tueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

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 melding(en) ontvangen:
-  European Metal Recycling B.V., Tankval 13 in 

Alphen aan den Rijn: het veranderen van de inrich-
ting vanwege aanpassing openingstijden in het 
acceptatie en verwerkingsbeleid

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

Vergunningen
18 februari tot en met 24 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 
kenbaar maken door een mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
-  Nieuwkoopseweg 11A 

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor woonbe-
stemming (5 jaar) (V2021/134) 

-  Noordeinde 57plaatsen opbouw (V2021/137) 
Alphen aan den Rijn
-  Arubastraat 2 t/m 18 (even) en Wilhelminalaan 38 

t/m 54 (even) 
vervangen bestaande gevelpanelen (V2021/133) 
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-  Christiaan Huijgensweg achter nummer 16A  
tijdelijk in stand houden opslagruimte (15 jaar) 
(V2021/135) 

-  Waterviolier 40  
plaatsen dakopbouw op tweede verdieping 
(V2021/136) 

-  Archeonlaan 1  
tijdelijk plaatsen 15 expeditietenten (5 maanden) 
(V2021/139) 

-  Watermunt 20  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/141) 

-  Watermunt 22  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/142) 

-  Ridderbuurt 20  
plaatsen tuinhuis (V2021/144) 

-  Prins Hendrikstraat 59D  
plaatsen carport (V2021/145) 

-  Hoorn 368, 370 en 372  
verbouwen bedrijfspand (V2021/148) 

-  Iepstraat 14  
bouwen overkapping met glazen schuifwand 
(V2021/149) 

-  Gnephoek 11  
plaatsen schutting (V2021/150) 

-  Wilgenlaan 42  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/151) 

-  Korenmolen 97  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2021/153) 

-  Emmalaan 90A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/156) 

-  Emmalaan 90A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/157) 

-  Groenoord 380  
plaatsten airco buitenunit (V2021/158) 

Boskoop
-  Voshol 39  

bouwen kas (V2021/138) 
-  Rijneveld 101  

plaatsen nieuwe dakkapellen (V2021/140) 
-  Reijerskoop 94  

kappen boom (acer) (V2021/143) 
-  Lansing 23  

plaatsen remmingswerken en afgraven hoekje 
van perceel (V2021/147) 

-  achter Laag Boskoop 109  
bouwen schuur (V2021/152) 

-  Voshol 37  
bouwen laaddocks en corridor en aanleggen inrit 
(V2021/154) 

Hazerswoude-Dorp
-  naast Loeteweg nummer 9  

bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/146) 
-  Burgemeester Smitweg 109  

bouwen paardenstal (V2021/155) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Helene Swarthplantsoen 9 

realiseren nokverhoging en vervangen dakkapel 
(V2021/130) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 151 

verbouwen loodsen voor caravanstallingen (loods 
5, 6 en 7) (V2021/131) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Charlotte Van Pallandtlaan 43 (18-02-

2021) plaatsen dakopbouw achterge-
veldakvlak (V2020/1051) 

-  Marketentster 291 (18-02-2021)  
afwijken van bestemmingsplan voor 
kamerverhuur (V2021/039) 

-  Grevelingen 92 (23-02-2021)  
plaatsen overkapping achtertuin met drie 
dichte wanden (V2021/090) 

-  Watermunt 20 (23-02-2021)  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/141) 

-  Watermunt 22 (23-02-2021)  
uitbreiden eerste verdieping achterzijde 
(V2021/142) 

-  Jan Luykenstraat 28 (24-02-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, een 
nokverhoging/dakopbouw achtergeveldakvlak 
en verlengen garage (V2021/019) 

-  Ridderbuurt 20 (24-02-2021)  
plaatsen tuinhuis (V2021/144) 

-  Hoorn 33 (24-02-2021)  
vergroten hoekwoning (V2020/1034) 

-  De Schans 15 (24-02-2021)  
vervangen dakverhoging, kozijn en twee nood-
deuren met trap en aanpassen vloerconstructie 
(V2020/929) 

-  Windjammer 18 (24-02-2021)  
vervangen bestaande gevelkozijn, bestaande 
zonwering en dragende penant (V2021/014) 

Boskoop
-  Zijde 11 (17-02-2021)  

herinrichten en transformeren van kerkgebouw 
en aanleggen inrit (V2020/987) 

-  Spoorhaven 40 (19-02-2021)  
bouwen aanbouw achterzijde woning 
(V2020/1055) 

-  Zijde 62 (19-02-2021)  
afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming (V2020/1003) 

-  Biezen 138 (23-02-2021)  
bouwen opbouw garage (V2020/978) 

-  Lansing 23 (23-02-2021)  
dempen dwarssloot (V2021/028) 

-  Otweg 142 (24-02-2021)  
vergroten bestaande woonark (V2021/022) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  ter hoogte van Rijndijk 28, plan Nieuw Rein 

(19-02-2021)  
bouwen 102 woningen waaronder 87 koopwo-
ningen en 15 huurwoningen (V2020/1053) 

-  Helene Swarthplantsoen 9 (23-02-2021)  
realiseren nokverhoging en vervangen dakkapel 
(V2021/130) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de 
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u 
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden 
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website 
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
Boskoop
-  Goudse Rijweg 124  

plaatsen dakopbouw achterzijde woning 
(V2020/1079) 

Hazerswoude-Rijndijk 
-  Rijndijk 179  

uitbouwen zijgevel over 2 bouwlagen (inclusief 
renovatie dakverdiepingen) (V2021/013) 

-  Plan Hof van Rijnenburg t.h.v. Willem Kloosstraat 
en Rijndijk bouwen 28 woningen en aanleggen 
inrit (V2020/1028) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). 
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, verwijderd in:

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 4 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(19.30 uur, digitaal) 

•  Korte bespreking collegebeantwoording vragen van raadslid de heer van Polanen (VVD) over 
woningbouw derde veld Hazerswoudse Boys

•  Hoorzitting bestemmingsplan Steekerpoort II
•  Opiniërend bespreken startnotitie actualisatie Woonvisie
•  Eerste debat aanvullend investeringsbudget van € 5.516.000 voor het groot onderhoud/recon-

structie op de Biezen

Donderdag 4 maart 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein  
(19.30 uur, digitaal) 

•  Eerste debat aanvullende bijdrage van € 250.000 per jaar voor de exploitatie van de zwembaden De 
Hoorn en AquaRijn

•  Bespreken Rapportage impact corona op de Alphense samenleving

Donderdag 11 maart 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein  
(19.30 uur, digitaal)

•  Kort bespreken collegebesluit haalbaarheidsonderzoek tijdelijke schaatsbaan
•  Eerste debat kredieten en budgetten ontwikkeling wijkcentrum Briljantstraat met Voedselbankfunctie
•  Bespreken collegebesluit en -brief stand van zaken uitvoering dorps- en buurthuizen
•  Informatiemarkt gemeentelijk strategisch communicatieplan (21.15-22.00 uur) 
•  Bespreken collegebesluit en -brief kernendemocratie en georganiseerde bewonersoverleggen

Donderdag 11 maart 2021, informatiemarkt herontwikkeling Nieuwe Sloot 
 (20.00 uur, digitaal) 

Donderdag 11 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(21.15 uur, digitaal)

•  Eerste debat schetsontwerp budgetten voor plannen herontwikkeling Aarhof
•  Eerste debat budget voor Huis van de Duurzaamheid en programmering fysieke en digitale duur-

zaamheidsplatform

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de 
vergaderstukken 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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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.).

Alphen aan den Rijn
-  Noorderkeerkring 18F
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
- Rigolettohof 75

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. 

Ontheffing nachtelijk rijverbod
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art.87 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, 
ontheffing voor het nachtelijk rijverbod is verleend 
binnen de gemeente. 
Peter Appel Transport B.V. heeft tot 1 maart 2022 
ontheffing gekregen voor het met diverse voer-
tuigen berijden van diverse wegen waar het nachte-
lijk rijverbod geldt in de gemeente Alphen aan den 
Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 maart 2021 ter inzage 
bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit 
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 
deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op 
de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. U kunt uw verzoek 
sturen naar de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art.62 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, 
ontheffing voor het berijden van wegen met brede 
voertuigen binnen de gemeente is verleend. Rendac 
Son Transport heeft tot 22 februari 2022 ontheffing 
gekregen voor het met brede voertuigen berijden 
van alle wegen waar een breedtebeperking geldt in 
de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 maart 2021 ter inzage 
bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit kan 
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 
deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op 
de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek 
sturen naar de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
aan Mens-Zeist Totaalonderhoud voor het in gebruik 
nemen van openbaar gebied binnen de gemeente. Er 
is ontheffing verleend om in de periode 1 maart 2021 
tot en met 23 juli 2021 het volgende te plaatsen: 
-  Week 9 t/m week 29: ter hoogte van Goudse 

Rijweg 109 te Boskoop: algemene opslaglocatie 
voor obstakels en opslagcontainer.

-  Week 9 t/m week 18: ter hoogte Goudse Rijweg 45 
te Boskoop: obstakels, glasblokken, afvalcon-
tainer, 2x schaftunit en toilet.

-  Week 17 t/m week 23: ter hoogte Goudse Rijweg 
109 te Boskoop: obstakels, glasblokken, afvalcon-
tainer, 2x schaftunit en toilet.

-  Week 24 t/m week 29: ter hoogte Goudse Rijweg 
264 te Boskoop: obstakels, glasblokken, afvalcon-
tainer, 2x schaftunit en toilet.

 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met14 april 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via 
telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden, binnen zes weken na deze 
bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op de 
beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. U kunt uw 
verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Horsman & Co Lisse B.V. heeft 
ontheffing gekregen om van 8 maart 2021 tot en 
met 23 juli 2021 diverse objecten te plaatsen in het 
openbaar gebied aan de Stuyvesantlaan. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 1 april 2020 ter inzage bij 
de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit 
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 
deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Als u niet kunt wachten op 
de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek 
sturen naar de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Glasvezel in Benthuizen, Hazerswoude-
Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk 
aan den Rijn! 
Goed nieuws voor de inwoners van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswou-
de-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. 

We zien voldoende animo voor 
glasvezel om de aanleg te star-
ten in Benthuizen, Hazerswou-
de-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk 
en Koudekerk aan den Rijn.

Inzet van ambassadeurs en lo-
kale partijen onmisbaar
Marleen van Manen, projectlei-
der bij DELTA Fiber Netwerk: 

“Tijdens de campagne in Ben-
thuizen, Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk en Kou-
dekerk aan den Rijn is er veel 
werk verzet om ervoor te zor-
gen dat er daadwerkelijk glasve-
zel komt. Ambassadeurs en lo-
kale verkopers hebben, ondanks 
de tweede coronagolf en bijho-
rende maatregelen, zich ingezet 

om inwoners te overtuigen van 
het belang van glasvezel. Met 
succes, want in de laatste weken 
was mede daardoor een mooie 
eindsprint zichtbaar in het aan-
tal aanmeldingen. We zijn dan 
ook erg verheugd dat we kun-
nen melden dat er glasvezel 
komt!”

Gert-Jan Schotanus, Wethouder 
Gemeente Alphen aan den Rijn:
“Ik ben heel blij dat het door-
gaat. We zijn weer een stap 
dichterbij de digitale ontslui-
ting, waarbij we alle kernen van 
voormalig Rijnwoude in één 
keer meenemen.”

Inwoners worden persoonlijk 
geïnformeerd
Alle inwoners die zich tijdens 
de glasvezelcampagne hebben 
aangemeld, worden persoon-
lijk geïnformeerd over het goe-
de nieuws. Marleen van Ma-
nen: “Gezien de bijzondere tijd 
waarin we leven, merken we 
dat we nog niet iedereen goed 
hebben kunnen bereiken. In-

woners krijgen nog de tijd om 
zich aan te melden voor glasve-
zel bij één van de telecomaan-
bieders Caiway, DELTA, Hel-
den Van Nu of Online.nl. Doen 
zij dit voor 22 maart 2021, dan 
hoeven aanmelders geen aan-
sluitkosten a € 650,- te betalen 
en profiteren zij van een scherp 
welkomstaanbod.”

Meer informatie is 
ook te vinden op de 

website 
gavoorglasvezel.nl.
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Gezocht: coördinatoren voor 
Fietsmaatjes Rijnwoude
Het is bijna zover, ook in Rijnwoude zal het binnenkort mogelijk zijn (voor zelfstandig 
wonende) om gebruik te maken van de inmiddels welbekende (elektronische) duo fiets.

WIJdezorg en Actief Rijnwoude hebben de 
handen hierover ineen geslagen. WIJdezorg is 
voor hun eigen bewoners al in het bezit van 
een duo fiets, zowel in Koudekerk aan den Rijn 
als in Hazerswoude Dorp. Een aantal uren/dag-
delen  per week worden deze fietsen beschik-
baar gesteld aan niet-bewoners van WIJdezorg. 

Actief Rijnwoude gaat hiervoor de organisatie 
op zich nemen. Om tot een goede organisatie 
te komen is het belangrijk dat we gaan werken 
met ‘Coördinatoren gasten & vrijwilligers’. On-
der gasten verstaan we de mensen die zelfstan-
dig niet kunnen fietsen en gebruik willen ma-
ken van een duo-fiets.

Daarom zijn we op zoek naar 4 ‘Coördinatoren 
gasten & vrijwilligers’, het liefst uit iedere kern 1 
persoon (maar dit is niet noodzakelijk).

Taken:
➣ Intake gesprekken met gasten en vrijwilligers.
➣ Proefritten met gasten en vrijwilligers (indien 

dit niet gedaan kan worden door een vrijwilli-
ger van WIJdezorg)

➣ Matching gast met vrijwilliger.
➣ Leiden van enkele (informatieve en gezellige) 

vrijwilligersbijeenkomsten.
➣ Monitoren en zo nodig, bijsturen van het ge-

bruik van het duo fiets rooster.
➣ Contacten onderhouden met de individuele 

vrijwilligers en gasten, via 
telefoon en mail, zeker in 
bijzondere situaties.

Competenties:
➣ Communicatief (verbaal) 

vaardig.
➣ Organisatie talent.
➣ Met een computer kunnen 

werken.

De inschatting is, dat wanneer 
alles draait, u als coördinator 
gemiddeld 1 tot 2 uur per week 
bezig bent..
Wanneer er coördinatoren zijn 
die we hebben ingewerkt gaan 
we op zoek naar vrijwilligers. 
Hebben we ook deze gevonden 

dan zijn we zover dat we kun-
nen gaan starten en kunnen 
“gasten” zich aanmelden. 

U kunt uw interesse tonen / u 
aanmelden als coördinator / 
vragen stellen aan de project 
coördinator Jos Timmermans 
/ jos@actief-rijnwoude.nl / 
06-23328302. 
Als e.e.a. goed draait gaan we in 
Koudekerk aan den Rijn ook de 
rolstoelfiets van de SWOK be-
trekken bij Fietsmaatjes Rijn-
woude, maar daarover later 
meer.

Benieuwd naar ‘de corona coupes’

Kappers: "We gaan 
weer open!!!"

door Diana Baak
Kappers en andere contactberoepen mogen weer aan de slag en winkels kunnen 
mensen op afspraak binnenlaten. De horeca moet helaas nog even geduld hebben. 
De eerste stappen voor zelfstandige ondernemers in de dorpen richting normaal 
worden zo voorzichtig gezet. 

Telefoonoren
“In 2 dagen tijd hebben wij 
een paar honderd afspraken ge-
maakt met onze klanten”, vertelt 
Astrid Teekens, eigenaresse van 
kapsalon Kapperz in Hazers-
woude-Rijndijk. “Het is hart-
verwarmend hoe blij de men-
sen aan de telefoon waren. 
We zijn superblij en dankbaar 
dat de klanten 18 weken ge-
duld hebben gehad. Nu hebben 
we nog een paar dagen de tijd 
nodig om alles op orde te ma-
ken. Het protocol is er nog van 
de vorige periode. Het is nu ook 
makkelijker dan de eerste keer, 

want nu zijn we al gewend aan 
de andere manier van werken”. 
Gelukkig is bij het personeel en 
de klanten van de Kapperz nooit 
een coronageval geweest en ze 
hebben daarom ook nu het vol-
ste vertrouwen in hun aange-
paste manier van werken. 

Lessen getrokken
In de afgelopen periode hebben 
we ook niet stilgezeten en geïn-
vesteerd in de toekomst”, ver-
volgt Astrid.  “We zijn met el-
kaar tot de conclusie gekomen 
dat de andere manier van wer-
ken ook goede kanten heeft, die 

we willen behouden. Zo was er 
meer tijd om gerichte aandacht 
aan de klanten te gegeven. Onze 
klanten zijn dat waard, dus ook 
na corona ruimen we meer tijd 
in tussen de afspraken. Ook 
hebben we trainingen gevolgd 
om onszelf te verbeteren en om 
in de toekomst nieuwe diensten 
aan te kunnen bieden. Maar we 
hebben ook vaker lekker uitge-
slapen en ons huis helemaal op-
geruimd.”

Coronacoupes
“We zijn heel benieuwd welke 
corona coupes we gaan aantref-

fen. Want mensen gaan soms in 
de tussentijd zelf aan de slag met 
de schaar, met wisselend resul-
taat. Daar gaan we ook iets leuks 
mee doen met foto’s op Face-
book en Instagram. Want het is 
belangrijk om niet alleen maar 
stil te staan bij de ellende die de 
coronacrisis voor het MKB en 
onze klanten veroorzaakt. Wij 
blijven positief en staan klaar 
om met elkaar te knallen!

Nog even geduld voor…
Astrid Teekens is ook voorzitter 

van de Winkeliersvereniging Da 
Costasingel. Ze is blij dat meer 
ondernemers nu weer ruim-
te krijgen voor direct klant-
contact, zoals de andere onder-
nemers met contactberoepen, 
de winkels die kleding verko-
pen en de sportschool. Dorps-
kroeg De Piperbag moet helaas 
nog even geduld hebben: “Ik 
kan niet wachten tot de mensen 
weer een biertje bij me mogen 
komen drinken,” aldus eigenaar 
Harry Elderhorst. “Hopelijk kan 
het terras in april wel open.” 
 

Astrid Teekens van De Kapperz in Hazerswoude-Rijndijk belt klanten voor een afspraak

Huttenbouw collecteert 
voor Jantje Beton
Van maandag 8 t/m 13 maart 2021, is de Jantje Beton Col-
lecte. Dan gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren 
om geld op te halen zodat meer kinderen meer kunnen 
spelen. 

Ook de Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp (Huttenbouw) doet 
mee, omdat we het belang van buiten spelen van harte ondersteu-
nen. Daarbij is het zeer welkom dat 50% van de opbrengst direct 
naar de Jeugdvakantieweek gaat.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten be-
wegen voor een gezonde ontwikkeling. En 
tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrien-
den maken en omgaan met tegenslagen. Jammer genoeg wordt 
buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen 
speelt niet of slechts een keer per week vrij buiten.  Spelen houdt 
je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat 
meer moeten spelen. 

Help de Huttenbouw 
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojec-
ten in heel Nederland. De andere helft gaat direct naar de Jeugdva-
kantieweek. Als het goed is kunnen we huis-aan-huis collecteren. 
Maar er zijn ook andere mogelijkheden om te doneren, zoals via de 
QR-code en onze digitale collectebus: www.jantjebeton.digicollect.
nl/huttenbouw-jeugdvakantieweek-hazerswoude 

Meer informatie.
Stichting 
Jeugdvakantieweek 
Hazerswoude-Dorp
www.huttenbouw.com 
www.jantjebeton.nl/collecte 
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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

DIVERSEN
75 maakt niet uit, zolang OPA de kiepkar 
maar in komt en uit. Gefeliciteerd Merel en 
Jasmijn 
 
Geen aardappels op tafel 5 maart, maar heer-
lijke taart.  Gefeliciteerd OPA. Liefs Joep, So-
fie & Julia 

Lieve OPA EWOUD,  gefeliciteerd met uw 75e 
verjaardag! Liefs Boaz

Pas op brandgevaar 75 kaarsjes dit jaar. OPA 
hartelijk gefeliciteerd. Iris, Bart en Thijs.

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

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER 
of andere metalen.
Ik kom het GRATIS 

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Leiderdorp    www.meerburg.nl

DIVERSEN
In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opgezet.  De ontwik-
kelingen zijn te  volgen op www.voedselbos benthuizen.nl

Voor al uw goud en zilver reparaties.
Wij repareren alle merken horloges.

www.idesignsieraden.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

0172-586232/ 06 511 25 550
irenetrel@hotmail.com

Vanaf 3 maart kunt u weer bij ons in de winkel terecht
Maar u moet wel even bellen on een afspraak te maken.

Dat kan op nummer 06 511 25 550
Wilt u liever online kopen?

Kijk dan op onze website en klik op de link naar onze online shop.

Ook nu verzorgen wij nog al uw reparaties aan horloges, klokken en sieraden.

@Idesignhazerswoude

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Sanny Verhoeff

Mijn naam is Sanny Verhoeff. Mijn wieg 
stond in Wissenkerke,  in Zeeland. Vanuit het 
eiland ( tot 1957) was ons vervoermiddel naar 
andere eilanden de veerpont. 
Na de lagere school ben ik naar de Mulo 
gegaan.  Ik vond het leuk met kinderen om te 
gaan. Ook  organiseerde ik graag activiteiten 
binnen clubs ; daar had ik een bindende rol 
in.  Beide passies bleven in mijn verdere leven 
een rol spelen. 
Op 19 jarige leeftijd heb ik Zeeland verlaten 
om de verpleegsteropleiding in het Sophia 
Kinderziekenhuis te gaan volgen.  In die tijd 
een grote stap, vanuit een veilig dorpje naar 
een grote stad. Na 3 jaar ben ik overgestapt 
naar het Welzijnswerk, In een kinderhuis ( R.dam)  heb ik 13 jaar gewerkt, eerst als groepsleidster 
en vervolgens mentrix binnen de begeleide kamerbewoning. (16-19 jarigen). De opleidingen MBO 
– en HBO –Inrichtingswerk waren nodig ter ondersteuning van dit werk. Het werk was erg intensief 
en de opleidingen op de Sociale Academie waren heftig ( jaren 70 :  linkse en rechtse politiek 
duidelijk gescheiden). Van deze tijd heb ik nooit spijt gehad. Het werk en de studie brachten veel 
leermomenten betreffende kinderen, die geen veilige basis hadden en daar tevens de gevolgen 
van kregen in hun leven. Ook had het grote invloed op mijn eigen ontwikkeling. 
In deze tijd leerde ik Kees kennen. Wij zijn getrouwd in 1981. We zijn in Hazerswoude-Rijndijk 
gaan wonen.  In 1984 is onze dochter Hanneke geboren en in 1986  Peter. Wij zijn  erg blij dat 
onze kinderen in een rustig dorp hun jeugd hebben meegemaakt. Naast het moeder en huisvrouw 
zijn heb ik met plezier vrijwilligerswerk gedaan : bij de speel-o-theek,  de basisschool, kerkelijk 
werk, peuterspeelzaal. In 1999 kreeg ik de mogelijkheid om als peuterleidster bij peuterspeelzaal 
“Wonderland” te gaan werken. Ik heb daar met veel plezier 13 jaar gewerkt. Het zien welke 
ontwikkeling een peuter doormaakt van 2.4 – 4e jaar. Het vertrouwen, dat je van de ouders en het 
kind krijgt heeft mij altijd geraakt. 
Na mijn pensionering heb ik tijd voor mijn hobbies gekregen : tuinieren, tekenen en lezen, 
wandelen, yoga etc. Een paar jaar heb ik via de bibliotheek “de Voorleesexpres” ondersteuning in 
de Nederlandse Taal aan Syrische kinderen en een Poolse jongen, binnen hun gezin gegeven. In 
de vakanties gaan Kees en ik graag met onze mini-caravan naar Bretagne. Hanneke is getrouwd 
en woont met Eelco in Delft met de 4- jarige Thijs.  In mei verwachten zij hun tweede zoontje. 
Peter en Carmen wonen in Alphen aan de Rijn; zij werden in dec. ‘20 de ouders van Joshua. 
Zo nemen wij ook de tijd om van onze kleinkinderen te genieten. 
Sinds 2014 ben ik lid van de Vrouwen van Nu. Na een half jaar werd ik bestuurslid, waarin ik de  
functie kreeg om excursies en activiteiten te organiseren. Later werd ik vice–voorzitter samen 
Suzan Kuyper( zodat wij  samen een vaste voorzitter vervangen). Sinds mrt.’20 ligt alles stil door 
de pandemie, hetgeen voor veel vrouwen een groot gemis is. Het bijpraten, het ontmoeten, de 
gezelligheid, de diverse aktiviteiten zijn erg belangrijk voor (de) vrouwen. Wij kijken dan ook -  
zoals iedereen - naar het einde van deze onrustige jaren.  
Wat ons dorp betreft ben ik heel blij dat er de laatste jaren veel voor de kinderen wordt 
georganiseerd, te weten: Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk, Scouting Rheijnewoud, en 
Speeltuin de Rode Wip,  Vrijwilligers, jullie zijn kanjers met zoveel inzet! Ik geef het stokje door aan 
Jonathan Even Zo-har, die bij ons in de straat woont en heel enthousiast reageerde.

Opbrengst plaatselijke collecte

De Hersenstichting 
bedankt gevers en 
vrijwilligers
Van 1 t/m 6 februari 2021 vond voor de eerste 
keer de volledig online collecte van de Hersen-
stichting plaats. In deze week hebben de en-
thousiaste online collectanten in Koudekerk 
aan den Rijn € 375 ingezameld. 
Hiermee kan de Hersenstichting meer onder-
zoek en betere behandelingen mogelijk maken 
voor iedereen met een hersenaandoening.
1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaan-
doening. Denk bijvoorbeeld aan dementie, par-
kinson, depressie of hersenletsel na een onge-
luk. Dit aantal blijft de komende jaren stijgen. 
Vroeg of laat raakt het ons allemaal, en dan staat 
je leven volledig op z’n kop. Dat moet stoppen!
Met de opbrengst kunnen we samen hersen-

aandoeningen behan-
delen en in de toe-
komst voorkomen. 
Namens 4 miljoen 
Nederlanders met een 
hersenaandoening: 
bedankt voor uw bij-
drage en hulp!
Heeft u de collec-
tant gemist? U kunt 
uw gift overmaken 
op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 
860 tnv Hersenstich-
ting, Den Haag of via 
www.hersenstichting.
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Jaap Lalau zelf doet het ook al 20 jaar!

'De Keurslager' 
bestaat 75 jaar!
De Vereniging van Keurslagers bestaat dit jaar 75 jaar. Van deze 75 jaar is Jaap la Lau 
al  meer dan 35 jaar werkzaam als Keurslager en de laatste 19 jaar in zijn eigen sla-
gerij in Kouderkerk aan den Rijn waar hij een begrip is.

De Keurslager
Van Harlingen tot Renesse en 
van Den Haag tot Nijmegen, elke 
Keurslagerij voldoet aan hoge 
kwaliteitseisen. De klant kan 
dus spreken van een betrouw-
bare schakel binnen de voedsel-
keten. Kwaliteit moet natuurlijk 
wel lekker smaken. Ook is het 
fijn om – al dan niet gevraagd – 
een bereidingsadvies te krijgen. 
Dit alles is heel gewoon bij de 
Keurslager. De wens en de vraag 
van de klant staat dan ook cen-
traal en graag bedienen wij deze 
wensen graag. Als je de Keursla-
ger een vraag stelt, dan neemt 
hij alle tijd voor het antwoord. 
Of het nu gaat om de herkomst 
van het vlees of de ingrediënten 
van een salade, hij weet waar-
over hij praat. Dat getuigt van 
vakmanschap. 

Vakmanschap en kwaliteit gaan 
hand in hand. Met zijn uitge-
breide productkennis kan de 

was het zover en kreeg Jaap zijn 
slagerij zijn eigen naam op de 
gevel. “ Een slagerij beginnen in 
een dorp waar je nog niet be-
kend bent was een grote stap, 
maar tot op de dag van vandaag 
heb ik er geen spijt van. Ik had 
in Leiden al samengewerkt met 
Herma dus die kon ik al toen ik 
de overstap maakte. (Tot op de 
dag van vandaag is Herma nog 
steeds werkzaam bij Jaap.) In 
de maanden daarna bouwde ik 
een goede band op met de rest 
van het team waaronder Annie 
die tot haar pensioen een ver-
trouwd gezicht was op onder 
andere de woensdag en vrijdag. 

Een familiebedrijf
In de loop van de jaren werd 
het ook een familiebedrijf. Jaap 
zijn dochter Chantal kwam mee 
vanuit Leiden, zijn vrouw Suze 
assisteerde hem achter de scher-
men, (nog steeds) zus Janne-
ke die op de woensdagochtend 

Jaap de Keurslager
Alles waar ik als slager voor 
sta kan ik in Kouderkerk aan 
den Rijn kwijt. Het bieden van 
hoogstaande producten waar 
ik zelf achtersta, gepaste advie-
zen en een luisterend oor voor 
de klant. De klant gaat naar de 
Keurslager voor lekker vlees… 
en heerlijke vleeswaren, worst, 
salades, maaltijden en grillspe-
cialiteiten. Maar natuurlijk ook 
voor de mooiste barbecue- en 
gourmetschotels! Kortom, alle 
producten waar vlees in ver-
werkt is.

Het jubileum
Het 75-jarige jubileum van de 
Vereniging van Keurslagers en 
Jaap zijn 20ste jaar in Kouder-
kerk aan den Rijn laten hij maar 
niet zo onopgemerkt voorbij 
gaan dit jaar. Speciaal voor het 
jubileumjaar hebben we drie 
te gekke acties en een specia-
le jubileumburger ( ook wel de 

Keurslager veel zelf maken. 
Sterker nog, zijn hoge kwali-
teitsstandaard maakt dat hij met 
minder geen genoegen neemt. 
Bij de Keurslager ben je dus ver-
zekerd van kwaliteit.

Jaap zijn eerste stappen in 
Kouderkerk aan den Rijn
In 2002 maakte Jaap de overstap 
van de winkel van Rino Ver-
berg in Leiden naar de gezellige 
dorpsslagerij van Rino in Kou-
derkerk aan den Rijn waar hij 
de eerste vijf jaar onder de naam 
Rino Verberg werkte. In 2007 

Jaap hielp met de gehaktdrukte  
in 2009 versterkte zoon Patrick 
versterkte het team tot 2011 en 
helpt in drukke tijden nog wel-
eens in de winkel. En sinds kort 
werkt ook schoonzoon Ycon op 
de zaterdag bij Jaap.

In de loop van de jaren zijn er 
enkele wisselingen geweest. In 
2020 is het team versterkt door 
Cathy en Annelies die hun ser-
vice en kennis graag delen met 
de klant, en Tristan die helpt op 
de zaterdag.

nieuwe slavink genoemd) voor 
de klant

Van maandag 1 maart tot en 
met zaterdag 14 maart krijgt 
elke krant een kraskaart. Met 
deze kraskaart maakt de klant 
kans op spectaculaire prijzen 
zoals een ballonvaart, pannen, 
bioscoopkaartjes en diverse spe-
cialiteiten uit de slagerij zoals 
de overheerlijke gegrilde ach-
terham om de immens populai-
re filet Americain en grillworst. 
Daarnaast introduceren we deze 
weken ook onze jubileumbur-

ger een heerlijke runderburger 
met gerookte kip en cheddark-
aas.
Op dinsdag 2 maart zijn de wel-
bekende hamburgers €0,75  per 
stuk om het jubileum te vieren.

Later dit jaar hebben zullen er 
nog twee acties zijn, maar voor 
nu zijn die nog topsecret.

De toekomst
Jaap denkt nog lang niet aan 
stoppen. De liefde voor het sla-
gersvak en het verkopen van 
kwalitatief hoogstaand vlees zit 
diep in mijn bloed en wil dit 
nog de komende jaren samen 
met mijn geweldige team aan 
de bewoners van Kouderkerk 
aan den Rijn en omstreken la-
ten proeven.

Online bijeenkomst 
Nabestaandencafé 
Leiden op 7 maart 
14.30 – 15.30 uur

Het Nabestaandencafé organi-
seert op zondag 7 maart een on-
line bijeenkomst over rouw na 
het overlijden van een partner. 

De bijeenkomst is interactief. 
Er is ruimschoots gelegenheid 
voor bezoekers om ervaringen 
met lotgenoten en vrijwilligers 
uit te wisselen en te delen.

Tijd: van 14.30 tot 15.30 
uur

Gastspreker is Hanneke Hor-
tensius. Na het overlijden van 
haar partner schreef zij het boek 
Door het land van rouw. Aan de 
hand van het boek zal ze ver-
tellen over haar zoektocht en 
worsteling, omdat alles anders 
werd, hoe ze een nieuwe iden-
titeit moest vormen en haar le-
ven opnieuw moest inrichten 
en over haar ervaringen met on-
derwerpen en vragen uit het da-
gelijks leven.

Aanmelden:
 vooraf 

aanmelden
 is noodzakelijk. 

Graag even een berichtje naar 
info@nabestaandencafeLeiden.
nl o.v.v. naam, mailadres en te-
lefoon. 
Degenen die zich hebben aange-
meld, ontvangen een mail met 
een link voor toegang tot de bij-
eenkomst.
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Wekelijkse kennis-
quiz Rijnwoude
Vorige week heeft u de goede antwoorden al kunnen lezen van de quizzen week 6 
en week 7. Niemand had alle antwoorden goed van de quiz van week 7. Wel waren 
er 3 mensen die alle antwoorden van week 6 goed hadden. 

Uit deze deelnemers hebben we 1 winnaar getrokken van de waardebon van 
€ 25,- en dat is………… Roel van der Zon. Van harte gefeliciteerd Roel.

De antwoorden van week 8
Vraag 1: Uit hoeveel vakken bestaat de kaasautomaat van boer van Leeuwen in de Lage Waard :
 • 32 vakken
Vraag 2: Hoeveel logo’s van (voormalig) winkels kun je in de bestratingen van de Dorpsstraat /Bent-
huizen aantreffen?
 • 4.
Vraag 3: Wanneer is het gebouw van Pleyn ’68 gebouwd?
 • 1946
Vraag 4: Wat was de naam van de carnavalsvereniging van Hazerswoude?
 • Blauwkousen.
Vraag 5: Hoeveel molens telt Hazerswoude Dorp.
 • 4

Volgende week zal duidelijk worden wie de prijs van week 8 heeft gewonnen (was nog niet bekend 
bij het maken van deze editie). Dit is tevens de laatste quiz. Het wordt gelukkig weer wat mooier weer, 
tijd om naar buiten te gaan, zo dachten wij.

Iedereen bedankt die mee heeft gedaan aan deze Quiz Rijnwoude.

Winnaar(s) van de 
‘sneeuwpopwedstrijd’!
Het lijkt alweer een tijdje geleden maar wat hebben we van de sneeuw kunnen ge-
nieten. Aan een oproep door Actief Rijnwoude in de Groene Hart Koerier om foto’s 
van deze sneeuwpret op te sturen werd goed gehoor gegeven.

Ja, en toen moest de leukste foto er worden uitgepikt door een vakkundige jury. Dat was geen gemak-
kelijke opdracht maar we zijn eruit gekomen!

We kregen het volgende bege-
leidend berichtje bij de inge-
zonden mail:

“Van onze buurman die onze 
straat erg gezellig maakt met 
sneeuwpop hoofdjes kreeg ik 
de advertentie om onze straat 
sneeuwpop in te sturen.  Onze 
kids hebben eerst een grote berg 
gemaakt, om er daarna een tun-
nel erin te bikken. Want hoe leuk 
is het als je er doorheen kan krui-
pen!!  Damian en Dexter zijn 7 en 
3 jaar. 
Ons stelletje is misschien niet zo 
heel groot( 1.30) maar niet min-
der leuk om te delen!! 

Met vriendelijke groet, Linda van 
Wigcheren.

Gefeliciteerd Linda! Inmiddels 
is er met Linda contact opgeno-
men en heeft zij de prijs in ont-
vangst mogen nemen

De winnende foto

Het Vrolijk Voorjaar doeboek 
brengt senioren een lichtpuntje 
in aanhoudende lockdown
De kans is groot dat ook Pasen in lockdown plaats-
vindt. Voor iedereen een naar idee, maar voor seni-
oren extra moeilijk. Speciaal voor deze groep komen 
Studio Schreeuwwitje en Textburo Steffers met ‘Het 
Vrolijk Voorjaar doeboek’.

Voor senioren thuis of in een verzorgingshuis betekent de lock-
down nog langer vooral binnen moeten blijven. Nog steeds maar 
mondjesmaat bezoek en angst om naar buiten te gaan. Lange dagen 
binnen met weinig afleiding of leuks om naar uit te kijken.

Het Vrolijk Voorjaar doeboek staat vol puzzels, spelletjes, kwissen 
en ander vermaak, gegoten in een fris voorjaars en Paasjasje. En 
met weer een duidelijke knipoog naar vroeger.

Het doeboek is per stuk te bestellen, maar kan natuurlijk ook ca-
deau gegeven worden aan bewoners van zorginstellingen en -or-
ganisaties. Om ze dat kleine lichtpuntje te geven en wellicht wat 
aangenaam tijdverdrijf. Bij een bestelling vanaf honderd boekjes 
kunnen deze, gratis, in een persoonlijk jasje van de organisatie 
worden gestoken.

Derde deel
Vorig jaar brachten Studio Schreeuwwitje uit Alphen aan den Rijn 
en Textburo Steffers uit Ter Aar Het Terug in de Tijd tot Nu doe-
boek. Met kerst kwamen zij met Het Fijne Kerst doeboek. Het Vro-
lijk Voorjaar doeboek is hun derde doeboekje, speciaal voor seni-
oren.

Bestellen kan tot 7 maart. Meer informatie is te vinden op www.
kneuts.nl/het-vrolijk-voorjaar-doeboek. 
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SBHw: “Communicatie Habeko 
wonen met huurders kan beter”
Heeft u een punt dat we moeten bespreken met Habeko wonen? Deze vraag uit de huur-
dersenquête 2020 van Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) leverde veel 
reacties op. De komende maanden bespreekt het bestuur van SBHw de onderwerpen met 
de woningcorporatie. Als eerste op de agenda: communicatie.

“Uit de enquête kunnen we op-
maken dat de communicatie 
van Habeko met de huurders 
soms niet even soepel verloopt,” 
zegt SBHw-bestuurslid Rob Ma-
rinus. "Het gaat bijvoorbeeld 
over het niet nakomen van af-
spraken. Ook liet een aantal 
huurders ons weten dat ze geen 
antwoord krijgen op hun vraag, 
zelfs als ze er meerdere keren 
uitgebreid contact over hebben 
gehad. Huurders verwachten 
van Habeko een professione-
le, snelle én uniforme afhande-
ling van hun meldingen. Ook 
zou de communicatie tussen de 
woningcorporatie, bewoners en 
aannemers of onderhoudsbe-
drijven beter kunnen.” Er zijn 
bij SBHw voorbeelden bekend 
van huurders die lang moeten 
wachten op een reparatie. “Dat 
leidt uiteraard tot ergernissen.”

Klanttevredenheid
In de vergadering van 10 febru-
ari besprak SBHw alle reacties 

in het kader van communicatie 
met het management van Habe-
ko. Rob Marinus: “Dat de wo-
ningcorporatie hier punten laat 
liggen kwam niet helemaal als 
een verrassing. Ook in het jaar-
lijkse onderzoek van het KWH – 
het landelijke kwaliteitscentrum 
voor en door woningcorpora-
ties – was de klanttevredenheid 
onder de huurders iets gedaald 
ten opzichte van voorgaande ja-
ren.”

Een verzachtende omstandig-
heid is de impact die het coro-
navirus heeft op de organisa-
tie en de hele sector. “Maar dat 
doet niets af aan de noodzaak 
om de communicatie met huur-
ders te verbeteren.”

Verbeterpunten
Habeko neemt de uitkomsten 
van de SBHw-enquête zeker ter 
harte en werkt al aan verbete-
ring. Zo is met KWH overleg 
geweest over de verbeterpun-
ten. Dit wordt verder uitgewerkt 
en opgepakt. Habeko heeft het 
onderwerp ook vast op de agen-
da gezet. Bij elke vergadering 
wordt de voortgang besproken. 
Voorop staat dat afspraken met 
huurders binnen de gestelde 
termijn worden nagekomen.

SBHw blijft het volgen. Loopt u 
toch nog tegen een communi-
catieprobleem met Habeko aan? 
Neem dan contact op met SBHw 
via www.sbhw.nl.

Gestart in Benthuizen... 'Zij van Styling' 
vastgoedstyling & organizing. 
Voor de beste eerste indruk van uw woning bij verkoop en voor opruimen, ordenen, 
organiseren en sfeer creëren tot een overzichtelijk en gezellig thuis.

Diana Bruin is haar eigen verkoopstyling & organizing bureau 'Zij van Styling' gestart in Benthuizen. 

Diana weet uit eigen ervaring 
dat verkoopstyling loont. Haar 
doel is om mensen te helpen, 
met het sneller verkopen van 
hun woning tegen de hoogst 
mogelijke prijs. Ze past hierbij 
een hands-on aanpak toe. Dit 
betekent dat de klant, na een 

gratis en vrijblijvend intake ge-
sprek, een afspraak kan maken 
voor de verkoopstyling. De han-
den gaan daarbij direct uit de 
mouwen voor snel zichtbaar en 
verdienstelijk resultaat. 

‘Het lijkt misschien gek om te 

investeren in een woning waar 
je toch weggaat, maar gelukkig 
beseffen steeds meer mensen 
zich dat een gestileerde woning 
juist geld oplevert en hoe be-
langrijk het is, om er met je wo-
ning tussen het enorme aanbod, 
goed uit te springen op sites 

als Funda’ aldus Diana. ‘Wan-
neer de woning in de verkoop 
komt is de eerste week het be-
langrijkst om potentiële kopers 
een trigger te geven tot bezich-
tiging. Dit is de allereerste in-
druk die je met je woning kunt 
maken en daarvoor is een juiste 
woningpresentatie, die een zo 
breed mogelijke doelgroep aan-
spreekt, ontzettend belangrijk. 
Via het internet bepaalt de po-
tentiële koper al of het huis de 
moeite waard is om verder te 
bekijken en of er wel of geen af-
spraak voor bezichtiging wordt 
gemaakt’. Diana geeft aan dat de 
eerste blik op de foto’s van een 
te koop staande woning in dit 
stadium voor 95% bepalend is.

Maar ook is het belangrijk, nu 
anno 2021 de markt overspan-
nen is, dat makelaars zich kun-
nen onderscheiden van hun 
concurrenten middels het aan-
bieden van verkoopstyling 
in hun pakket. Naast de ver-
koopstyling en woningfoto-
grafie kan Zij van Styling ook 
zorgen voor het inrichten van 
leegstaande woningen en mo-
delwoningen

Als Organizer (ook wel opruim- 
of huishoudcoach genoemd) 
helpt Diana graag bij het prak-
tisch ordenen van uw woning, 
papieren en spullen. Opruimen 
en overzicht houden zijn hierbij 

de sleutelwoorden. 

Met deze dienst richt Diana zich 
op een doelgroep die:
.Hulp kan gebruiken en een 
steuntje in de rug op weg naar 
een opgeruimd huis en een ge-
zellig thuis
.Behoefte heeft aan meer rust, 
ruimte, tijd en overzicht
.Opziet tegen het aanpakken van 
een overvolle (logeer)kamer, 
garage of zolder
.Met teveel spullen zit of met te 
weinig structuur
.Last heeft van besluiteloosheid 
en een hoge uitstel factor
.Met grote stapels papierwerk 
en frustraties zit en er zelf niet 
meer uitkomt
.Tegen de rompslomp rondom 
een verhuizing opziet

Diana: ‘ik vind het mooi om te 
zien dat met kleine stapjes gro-
te veranderingen plaatsvinden 
en dat ik met simpele handrei-
kingen iemand de touwtjes zelf 
weer in handen geef’. Haar er-
varing strekt zich van een rela-
tief kleine hulpvraag tot begelei-
ding bij verzamelstoornis.

Met haar gevoel voor styling 
en interieur, creativiteit, oprui-
men, organiseren en sfeer cre-
eren en haar ervaring om met 
een relatief klein budget een 
groot resultaat te bereiken start 
ze vol vertrouwen haar bedrijf. 

Scouting Rheijnewoud bestaat 10 
jaar. We vieren een heel jaar feest.

Voor alle kinderen uit Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude Dorp 
en -Rijndijk, de Groenendijk  en Benthuizen en hun ouder(s).  
Deelname is gratis!                          

Een HIKE is een wandeling in de natuur o.a. over boerenlandpaden 
waarbij je door middel van routetechnieken aanwijzingen krijgt 
hoe te lopen.

Er zijn 3 routes:  4 km, 7,5 km en 10 km. Je mag ze ook allemaal 
doen! Routekaarten zijn te downloaden vanaf de website www.
scouting-rheijnewoud.nl.    Start en finish: bij de TOP (Toeristische 
Overstap Plaats) bij  Jeu de Boer, Galgweg 5, Hazerswoude-dorp.  Je 
kunt hier gratis parkeren of je fiets neerzetten.

Starttijdstip: kies een mooie dag, echter de hike moet voor 15 maart 
2021 gelopen worden, omdat vanaf 15 maart tot en met 15 juni  de 
landpaden gesloten zijn vanwege het vogelbroedseizoen.  Tip: trek 
stevige schoenen of laarzen aan. Neem wat eten en drinken mee. 
Honden zijn niet toegestaan. En maak een leuke foto en stuur die 
naar jubileum@scouting-rheijnewoud.nl.
                         

Veel plezier 

Ouder-Kind Hike
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Ingezonden bijdrage

Is dit de samenleving 
die wij willen?
De gemeenteraadsvergadering op donderdag 18 februari werd een voor-
spelbare stap van een falende overheid.
Op 11 november 2015 maakte de provincie bekend dat “het dagelijks bestuur van de provin-
cie Zuid-Holland en de colleges van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen kiezen voor de 
Verlengde Bentwoudlaan als een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in 
de regio”. Daarnaast is afgesproken onderzoek te doen naar regio brede maatregelen voor de 
langere termijn. Ruim 5 jaar later is alleen bekend dat de zogenaamde Bodegravenboog die 
de N11 in Westelijke richting beter verbindt met de A12, het robuuste alternatief is voor de 
“Bentwoudlaan”. De N11 en de A12 zijn beide Rijkswegen. Een alternatief zonder de enorme 
schade aan het Bentwoud en de leefbaarheid van vele duizenden inwoners. Kost de Provin-
cie slechts wat lobbytijd.

Provinciale Staten stelt eisen bij het uitvoeringsbesluit
Op 31 januari 2018 biedt het Molenberaad - de coalitie van 4 verenigingen in dit gebied 
- een petitie aan Provinciale Staten aan met een ander, onderbouwd plan hoe de verkeers-
problematiek veel beter dan dat van GS en zonder schade is op te lossen. PS nam gezien dit 
alternatieve plan geen besluit. Op 25 april 2018 komt er met minimale meerderheid toch 
instemming met het door GS voorgestelde uitvoeringsbesluit, maar inclusief een amende-
ment dat heldere voorwaarden stelt aan de uitvoering. Daar is tot nu toe het volgende van 
terecht gekomen: 
1. Door dit Amendement is Beter Bereikbaar Gouwe als integraal plan gepresenteerd. Voor 

iedereen die dit gevolgd heeft, was het een onsamenhangende reeks zogenaamde al-
ternatieven met veel foute aannames. De inspraak bleek een schaamteloze manipulatie 
van de inbreng van betrokken inwoners, verenigingen en bedrijven. “Scenario’s”, eer-
der verdwenen wegens afwijzing door inwoners, doken weer op. Ook nieuwe varianten 
die niet in workshops waren ingebracht. De gedeputeerde blokkeerde ieder alternatief 
waarin de aantoonbaar overbodige N207 Zuid niet zit. 

2. Als de verkeerskundigen van het Molenberaad nauwkeuriger berekeningen met het 
computermodel waar de Provincie mee werkt willen maken, wil het bureau dat voor 
de Provincie werkt opeens niet meer meewerken. Bang om hun opdrachtgever voor de 
voeten te lopen. 

3. Via een ander bureau en op eigen kosten komen de de berekeningen er toch. De brochu-
re “Het kan anders, het kan beter” (www.molenberaad.nl ) kan geen Gedeputeerde, Sta-
tenlid, Collegelid of Raadslid van Alphen ad Rijn en Waddinxveen ontgaan. Wat opvalt, 
is dat de gedeputeerde het negeert. Hij weigert ook ieder overleg met vertegenwoordi-
gers van het Molenberaad. Klachten worden terzijde gelegd.

4. Uit de ontwerp PIP blijkt dat de N207 Zuid qua breedte en aantal stroken eenvoudig tot 
een 2x2 snelweg is aan te passen. Maxima en Amaliabrug zijn al 2x2. Ontkennen van de 
A3 in wording is slechts mogelijk bij wie wegkijkt. Amendement: geen A3 of zoiets!

Als Provinciale Staten dit met haar wettelijke controletaak zou accepteren...

College en Raad van Alphen aan den Rijn hebben onder druk van GS ten 
onrechte ingestemd met dit onacceptabele plan van de Provincie

Aan het gedrag van ons gemeentebestuur ontbreekt iedere logica: 
5. Hazerswoude-Dorp kan de enorme verkeersgroei alleen verwerken met een tunnel, 

maar dat wordt door Gemeente- en Provinciebestuur naar een zeer verre toekomst ver-
schoven. Zoetermeer blijft nog 15 + jaar op de N209 lozen. Wat nu wordt gepresenteerd 
is voor de meeste inwoners erger dan niets doen. Het resultaat is verslechtering van de 
leefbaarheid door nog meer herrie, fijnstof, omrijden, parkeerruimte verlies, beperking 
oversteekmogelijkheden en een vloed aan verkeer door smalle straatjes. Maar inwoners 
worden niet serieus genomen door College en Raad van Alphen ad Rijn. Petities met 
1500 handtekeningen gaan zoals gebruikelijk in de prullenmand. 

6. Ons gemeentebestuur negeert de schreeuw om de echte door de Provincie veroorzaakte 
knelpunten in Boskoop en Hazerswoude op korte termijn weg te nemen met het voor 
de N207 Zuid gereserveerde geld.

Geen enkele controle op het functioneren van GS en College 
We kennen op Gemeentelijk en Provinciaal niveau geen onderzoek vorm als de Parlemen-
taire enquête. Erger nog: een beroep op de Provinciale Rekenkamer werd afgewezen omdat 
de politieke partijen in de raad van toezicht “andere prioriteiten zetten”, terwijl aantoonbaar 
met geld wordt gesmeten. Alleen Provinciale Staten kan dit onheil nog keren. Het vertoont 
anders dezelfde trekken als de toeslagenaffaire.

Vraagt u zich met mij af of we een samenleving willen waarbij iedere uitspraak 
van een politicus gewantrouwd moet worden?  Want dit dossier leidt daartoe!
Robert Hagendoorn

Ingezonden bijdrage

Stemadvies(Ludieke satire...) 
De één interesseert zich voor politiek en voor de ander betekent politiek: 
“het hebben van belangrijke kennissen,is belangrijker dan het hebben 
van belangrijke kennis”. 
De campagnes zijn zoals gewoonlijk voorzien van veel lokaas. Dit varieert 
van 10.000 euro voor alle jongeren of gratis kinderopvang, tot grenzen 
dicht en zwaardere straffen. Zo is het spel nu eenmaal. Toch moeten we 
ons niet laten misleiden en ook kijken naar het goede wat door de huidige 
regering tot stand is gebracht.
DE ZORG. Vanwege Corona zijn veel verpleegkundigen in alle sectoren 
met gevaar voor eigen leven tot het uiterste gegaan ( en nog steeds ) om 
doodzieke mensen te verzorgen. Dat heeft de regering zo gewaardeerd 
dat ze vrij snel een bonus van 1000 euro uitgekeerd kregen en net als de 
Rijksambtenaren een structurele loonsverhoging.
TOESLAGENAFFAIRE. Zò n 22.000 gezinnen is ongekend onrecht aan-
gedaan wat door de onderzoekscommissie-Van Dam is vastgesteld. Vijf-
honderd(!) ambtenaren hebben  de dossiers doorgespit en voor mei krijgt 
iedereen 30.000 euro. Met verkiezingen in zicht is dat best snel gegaan. 
Net als de getroffen gezinnen zitten de verantwoordelijke ambtenaren nu 
in de schuldsanering en sommigen zijn hun huis uitgezet. Dit kon niet 
anders in verband met de wet op gelijke behandeling.
MILIEU. Op milieugebied is er ook veel bereikt. Van de 33 grote zonne-
velden is 79%  in handen van buitenlandse bedrijven, en ontvingen zij 
daarvoor 889 miljoen euro subsidie. Ze doen dat niet voor het geld na-
tuurlijk,… maar voor het klimaat. Ook moeten wij van het aardgas af. 
Duitsland ( met subsidie ),  Spanje en België stappen weliswaar over op 
aardgas maar zij zullen ons voorbeeld snel volgen zo is de verwachting. 
Men is  ook zeer verguld met energiereus Vattenfall ( en zij met onze mil-
joenen eurò s )  Hoewel ze in Zweden eigenaar zijn van 7 kerncentrales, 
is men heel tevreden, omdat ze het grootste windmolenpark ter wereld 
in de Noordzee hebben gebouwd.  Ook voorzien ze Google en Micro-
soft van stroom voor hun mega datacenters in de Wieringermeerpolder.  
De energiekosten voor de bewoners  aldaar zijn inmiddels al gehalveerd.  
Ook streeft de regering naar nog veel meer wind en zonneparken, want 
Nederland is tenslotte een immens groot land en er is nauwelijks behoef-
te aan woningen.                                                                                
BIOMASSA.  Er zijn op dit moment 219 biomassacentrales operationeel. 
Ze zijn zeer vervuilend (veel stikstof/ammoniak/fijnstof uitstoot ) en er 
moeten duizenden hectares bos worden gekapt en geïmporteerd om ze 
draaiend te houden. Terwijl boerenbedrijven  aan zeer strenge milieu-
wetten moeten voldoen en op hoge kosten worden gejaagd, is er 14 mil-
jard euro aan subsidie toegezegd door het ( voormalig ) Kabinet voor die 
branche. Op advies van hoogbegaafde milieudeskundigen zal de regering 
de subsidie niet stoppen voor 2030, want anders halen we de klimaatdoe-
len niet. Het volgende advies zou kunnen zijn: als je snel rijk wil worden 
ga dan regenmeters verkopen in de Sahara!
Open grenzen. De open grenzen hebben ons veel voorspoed gebracht. 
Mede daar door komen er 100.000 mensen per jaar bij in Nederland ( 
CBS ). Toch heeft de regering het-samen met gemeenten-voor elkaar ge-
kregen om bijna alle statushouders en jongeren een betaalbare sociale 
huurwoning  toe te kennen. Mag best een huzarenstuk genoemd worden. 
Nadeel is wel dat er veel Oost-Europese bendes actief zijn maar dat moet 
je niet overdrijven. Die paar repen gestolen chocola komen de onderne-
mers wel te boven.
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. De minister van ontwikkelings-
samenwerking wordt verweten elitair  te zijn. Dat is niet terecht. Haar 
motto is mensen met elkaar verbinden. Vorig jaar wist ze 500 miljoen 
euro vrij te maken. Daarvan is voor Nederland 250 miljoen naar de dak-
lozenopvang  gegaan, en 250 miljoen naar voedselbanken. In haar vrije 
tijd is ze daar ook vaak werkzaam als vrijwilliger. Zoiets werkt wel dege-
lijk verbindend.  
WONINGBOUW. De woningbouw heeft een enorme impuls gekregen 
vanwege strenge geluids, PFAS en stikstofnormen. Bouwend Nederland 
is heel blij met die maatregelen en de achterstand is bijna weggewerkt.  
EU. Italië heeft vorig jaar een schenking ontvangen uit het EU steunfonds 
van 81,4 miljard(!) euro. De regering heeft verzocht dit besluit te herzien 
en de helft naar Nederland over te maken zodat wij het kunnen besteden 
aan de zorg. Dit heeft de Europese commissie inmiddels gedaan omdat 
men in Brussel solidariteit heel belangrijk vindt.
CORONA. Samen krijgen we het virus onder controle is de stelling.  Daar 
heeft de nu demissionaire regering gelijk in. Ministers en Kamerleden 
hebben moeite om hun rekeningen te betalen en een zekere Jaap van het 
RIVM dreigt zelfs in de schuldsanering te komen. Vervelend maar gedeel-
de smart is halve smart.

Stem dus op VVD, CDA, D 6̀6 en CU zodat ze hun “professionele” be-
leid weer vier jaar kunnen voortzetten.

PS: volgens de politie komen er steeds meer verwarde mensen bij in ons 
land. Het aantal verwarde bestuurders blijft daarbij helaas niet achter!

Mailadres bij de redactie bekend.
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Anne en Sophie steken de 
handen uit de mouwen

Hallo,wij zijn Anne en Sophie. Af en toe gaan we op pad om een stukje Hondsdijk in koudekerk  
schoon te rapen. Zo ook in deze voorjaarsvakantie. Het resultaat: 2 flinke vuilniszakken vol. Erg 
jammer dat  sommige mensen  hun vuil niet thuis weggooien.

Nieuwe, verrassende iconenexpositie in 
de etalage van Jacq Stouten Nieuwveen
 
In de maanden februari, maart en april, zijn dit keer iconen te bewonderen in de etalage 
van Jacq Stouten in Nieuwveen. Wil Tuinenburg uit Alphen aan de Rijn heeft de iconen 
gemaakt. Na haar pensionering heeft ze hiervoor de cursus gevolgd in het Ignatiushuis te 
Amsterdam.

Wil vertelt:
"De oorsprong van de iconen 
ligt in de Orthodoxe traditie en 
worden geschilderd in de sfeer 
van gebed (muziek) Het ma-
ken van een icoon is een gewij-
de handeling. Het “doorgeven” 
van het heilsmysterie. De schil-
der is intermediair, de doorge-
ver. 
Het zijn altijd religieuze afbeel-
dingen die volgens een bepaalde 
volgorde geschilderd worden. 
Het begint met de plank die op 
een speciale manier geprepa-
reerd wordt. Voor de plank be-
schilderd kan worden heeft hij 
een goede ondergrond nodig.
Die bestaat over een papje van 
champagne krijt en gelatine.
Hiermee wordt de plank 7 maal 
in wisselende richtingen inge-
smeerd.
Uiteindelijk door schuren ge-
polijst. Door dit zorgvuldig te 
doen wordt het schilderen
ook makkelijker mooier. Soms 
wordt er ook eerst linnen opge-
bracht".

Er wordt geschilderd met eigeel, 
pigment en water. De verf wordt 
volgens een bepaalde volgorde 
aangebracht. Eerst het Goud, het 
Licht, dan de aarde en vervol-
gens van donker naar licht.

Eigen thema's
We zien in de etalage onder an-

dere: De icoon van het zwijgen 
en Miquel Stoer en Fier. Dit zijn 
iconen die Wil het mooiste en 
bijzonderste vindt.
Als u komt kijken ziet u een aan-
tal iconen op de bidstoel prij-
ken, helemaal in stijl. 
Het is eigenlijk een duo exposi-
tie, want Wil haar nicht vult het 
andere deel van de  etalage. 
Marie-José Kleibrink-Koeleman 
woont en werkt in Nieuwveen. 
Zij is samen met Jacq begonnen 
om de etalages te vullen met 
kunst, nadat hij gestopt was met 
zijn winkel. Inmiddels zijn we 
al ruim 6 jaar verder en vele ex-
posanten hebben vol trots hun 
kunst laten zien.
Het werk van Marie-José is ge-
varieerd, dit komt door haar 
brede interesse in oude en nieu-
we technieken en mede door 
de opleiding die ze volgt. Toch 
is haar handtekening duidelijk. 
Een losse toets, veel kleur en di-
verse technieken. En…! Ach-
ter elk schilderij zit een verhaal. 
Kinderen uit Nieuwveen ken-
nen Marie-José ook van de Ben-
de, want als deze actieve jeugd-
organisatie iets creatiefs doet, is 
ze er vaak bij. 

Kom gerust een kijkje nemen
Nieuwsgierig geworden na 
dit verhaal? Kom kijken in de 
Dorpsstraat van Nieuwveen.
Het is het bekijken zeker waard.

Wil Tuinenburg bij de etalage met de door haar gemaakte iconen.

Scouting Rheijnewoud bestaat 10 
jaar. We vieren een heel jaar feest.

JUBILEUMPRIJSVRAAG RONDE MAART 2021

1. Er staat een filmpje op de Facebookpagina van 
Scouting Rheijnewoud, in de bio op Insta-
gram of gebruik deze link: https://youtu.be/
kV6POXwH768. 

2. In het filmpje zit een boodschap, die je wel 
eerst even moet vertalen.

3. Weet jij wat onze boodschap is? Stuur dit naar 
jubileum@scouting-rheijnewoud.nl. De oplos-
sing moet vóór 31 maart 2021, 24.00 uur bin-
nen zijn.  

4. Onder de inzenders van het goede antwoord  
wordt een prijs verloot.

Maandprijs  Maart: 
Power led zaklamp 
groen, met 9 
ledlampjes. 
Werkt op 3  
meegeleverde 
AAA batterijen.

PRIJSVRAAG MAART
MORSE CODE
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INGEZONDEN BRIEF
Hallo beste krantenstaf,

"Wij zijn een gezin dat zich probeert aan te passen aan 
een nieuw leven in het dorp Hazerswoude, dat nog 
geen jaar oud is. Allereerst wil ik aangeven waarom ik 
u deze brief moet schrijven". 

Nigar Kasap met haar zoontje. Op de achtergrond 2 vriendinnen waarover zij volgende week meer zal vertellen.

"Om politieke redenen hebben 
we ons land Turkije met groot 
verdriet moeten verlaten. Wat 
we achterlieten waren de bes-
te herinneringen aan een leven 
om echt te missen. We waren 
met drie mensen vertrokken en 
realiseerden ons dat dit avon-
tuur zo gevaarlijk was toen de 
reis eindigde en we voet in een 
veilig land zetten. Ons verhaal 
is erg lang en ingewikkeld en 
soms triest, dus ik wil alleen het 
Nederlandse deel van mijn ver-
haal opnemen. Toen mijn man, 
dochter en ik asiel in Ter Apel 
kwamen halen, haalden we heel 
diep adem toen we warmbloe-
dige Nederlanders tegenkwa-
men die ons met lachende ge-
zichten begeleidden, want de 
eerste indruk is erg belangrijk. 
Een nieuw land, een nieuw le-
ven, gloednieuwe mensen en 
het milieu, wanneer dit alle-
maal goed aanvoelt voor een 
persoon, zal hij genezen als hij 
een wond heeft en als hij ver-
driet heeft, verandert het in 
vreugde en als hij zich zorgen 
maakt, verandert het in mooie 
dromen. Die van ons was zo. Na 
Ter Apel kwamen we in de stad 

Assen. We hebben geen moei-
lijkheden ondervonden om 
vluchteling te zijn, het comfort 
van een mens en zelfs het ple-
zier om gewaardeerd te worden 
in het Asiel Zoekers Centrum in 
Assen. Ik heb veel herinnerin-
gen verzameld die ik in mijn 
leven zal vertellen, maar ik zal 
twee dingen met oprechte ge-
voelens bekennen. 

De eerste is dat als je naar een 
van de landen in het Midden-
Oosten gaat, zul je merken dat 
de deuren van huizen van men-
sen vaak zijn afgesloten met ij-
zeren tralies. De gordijnen altijd 
dicht (Turkije een land in het 
Midden-Oosten), was hij verrast 
om te zien in Nederland. En de 
gordijnen zijn meestal open. Dat 
wil zeggen dat de Nederlanders 
elkaar vertrouwen, Nederland 
was een land van vrede waar 
niemand iemand kwaad deed. 
Was een moment waarop ik on-
gelooflijk gelukkig was, ook al 
was ik ver weg van mijn land en 
ben ik een vluchteling. 
Het tweede geval was als volgt. 
We gingen naar de bazaar voor 
iets kopen voor avondeten (hoe-

wel we een goed niveau En-
gels hebben, in een vreemd 
land voelen mensen zich hele-
maal alleen, of er elk moment 
iets ergs met je kan gebeuren), 
maar mensen die we tegenkwa-
men zeiden " hoi, hallo, dag. Oh 
mijn God, wat een leuke daad, 
we waren hier verbaasd over en 
ons dochtertje nam dit leuke ge-
drag meer over dan wij. 

Wij zijn mensen die talen pro-
beren te leren, nu woonachtig 
in het dorp Hazerswoude, van 

plan ons aan te passen aan het 
nieuwe leven en nuttige dingen 
te doen voor Nederland. Onze 
dochter gaat naar de Sint Micha-
el Basisschool in het dorp. Zij 
houdt van haar leraren en vrien-
den. Als zij blij is, zijn wij ook 
blij. We zijn vol hoop. Wij zijn 
nu vier jaar hier. We hebben een 
in Nederland geboren zoontje.

Soms begroet mijn dochter, ter-
wijl ze over straat loopt, mensen 
voor ons, maar raakt van streek 
als ze geen antwoord krijgt. Veel 

lezers zullen mijn kleine ver-
zoek nu lezen: negeer de be-
groeting van een klein meisje 
alstublieft niet. 

Met Vriendelijke Groet,
Nigar Kasap

NB: Volgende week plaat-
sen we een tweede ingezon-
den brief van Nigar Kasap over 
haar ervaringen met het wo-
nen in Hazerswoude-Dorp en 
de vriendschappen die daar 
zijn ontstaan. 

BENTHUIZERBOLLEN EN 
SOEP VOOR ZAUAN
Het is alweer eventjes geleden dat er ruim 5000 oliebollen gebakken werden door onze en-
thousiaste vrijwilligers. En eind februari kookten onze kokkies nog eens ruim 425 liter soep.

De bollenactie bracht € 3533,- 
op. Vervolgens bracht de soe-
pactie € 1200,- op. Wat bete-
kend dat de eindstand nu staat 
op € 4733,- En dit allemaal voor 
het goede doel: De gaarkeuken 
in Zauan! Wij zijn ontzettend 
dankbaar dat we in deze bij-
zondere tijd zo’n prachtige op-
brengst mochten behalen. En 
wij willen u graag laten we-
ten waar het geld aan besteed 
wordt.

Zauan is een klein dorpje, wat 
ligt in het noord/westen van 
Roemenië, in Transsylvanië.  
Het is nauwelijks voor te stellen 
dat er op een afstand van 2000 
km en binnen Europa, zoveel 
armoede heerst. Onze commis-
sie zet zich daarom al diverse ja-
ren in om de allerarmsten uit 
de Roemeense bevolking te on-
dersteunen. Dit doen wij door 
jaarlijks diverse acties te houden 
waarvan de opbrengsten gaan 

naar de gaarkeuken in het dorp. 

In deze gaarkeuken worden 
maaltijden bereid en ook rond-
gebracht bij de allerarmsten uit 
de omgeving. De gaarkeuken 
wordt gerund door mensen uit 
de plaatselijke bevolking. Tussen 

ons en deze mensen bestaat in-
middels een nauw en hecht con-
tact. Jaarlijks brengen wij onze 
vrienden, uiteraard op eigen 
kosten, een aantal bezoeken. 
Hierdoor weten wij dan ook dat 
uw geld op de plek terecht komt 
waar het zo hard nodig is. 

Wij willen u, ook namens onze 
vrienden in Zauan, danken voor 
het steunen van onze acties. 
En zolang het nodig blijft, blij-
ven wij deze leuke en zeker ook 
smakelijke acties organiseren. 

Moeder Theresa:
”Wat wij doen, is slechts een 
druppel in de oceaan. Maar als 
we het niet deden, zou de oce-
aan kleiner zijn vanwege deze 
ontbrekende druppel.”


