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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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 58e jaargang nr. 2751 • Woensdag 26 mei 2021

Infomatieavond van Dorpsoverleg en Gemeente....

Wat is de stand van zaken bij 
de woningbouw in Koudekerk?

door Frits Nijhof

Dinsdag 18 mei jl. was er op initiatief van het Dorps-
overleg Koudekerk aan den Rijn samen met de ge-
meente een digitale informatieavond. 

Lagewaard in 2021                                                Hoe lang blijven ze nog zo?   Landlustweg 2021

Gedurende een anderhalf uur 
durende presentatie werd door 
de gemeente uit de doeken ge-
daan wat de plannen zijn m.b.t. 
de Omgevingsvisie. Hierin werd 
een concept Ruimtelijke visie 
Oog van Koudekerk alsmede 
de Regionale Energie Strategie 
(RES) gepre4senteerd. Tijdens 
deze presentatie was de moge-
lijkheid om digitaal vragen in te 
dienen m.b.t. genoemde onder-
werpen.
Door diverse inwoners van 
Koudekerk  werd er enthousi-
ast gereageerd op deze aankon-
diging van de  presentatie. Ein-
delijk is er weer eens informatie 
van de gemeente over een aan-
tal actuele onderwerpen. Dat 
is ten eerste de woningbouw 
in onze Dorpskern Koudekerk. 
Er worden plannen gepresen-
teerd m.b.t.  woningbouw en 
wel in Het Oog van Koudekerk, 
een terrein dat begrensd wordt  
door de Landlustweg/Lage-
waard en het industrieterrein 
langs de Hogewaard. Het plan 

is nog in prematuur stadium, ’t 
is een idee. Het plan lijkt mooi, 
heel veel groen, in landschaps-
achtige omgeving schat men to-
taal ca. 240 woningen te kun-
nen bouwen, inclusief ’n aantal 
seniorenwoningen. 

Problemen te overwinnen
Er zal een nieuw bestemmings-
plan moeten komen daar het nu 
agrarisch is. Bovendien is veel 
overleg  nodig met de grond-
eigenaren; deze moeten bereid 
zijn hun grond te verkopen. Al 
met al zal dit proces jaren du-
ren.  Bij mij rijst meteen de 
vraag: Zijn 240 woningen vol-
doende? Wat voor soort wonin-
gen worden dit? Voor welk seg-
ment? Is daarbij ook gedacht aan 
koopwoningen voor starters? 
Komen er ook huurwoningen? 
Als je de plannen bekijkt, lijkt 
het een soort van landschaps-
zône te worden, terwijl Koude-
kerk vooral behoefte heeft aan 
betaalbare woningen. In deze 
woonwijk komen geen winkels; 

er komen wel aantal  apparte-
menten voor senioren. Op de 
vraag: Hoe en waar moeten zij 
hun inkopen doen?  Met volle 
fietstassen, rollator, of wande-
len naar de huidige winkelcen-
trum…   Daar is blijkbaar (nog) 
niet over nagedacht.
De schtsen, tekeningen en pro-
jectfoto's suggereren 'blokken-
doos woningen’ worden ge-
projecteerd midden tussen 
boerderijen van vierhonderd 
jaar oud in een unieke nog 
middeleeuwse omgeving. Het 
dorpsoverleg vraagt de com-
missie, waar we het nu precies 
over hebben. Het Dorpsover-
leg vraagt zich af, waar we het 
nu precies over hebben. Het 
Dorpsoverleg vraagt de com-
missie dan ook voor zij overgaat 
tot een besluit over het uitwer-
ken van deze woningbouwloca-
tie op de Lagewaard de oude af-
spraken met bewoners in acht te 
nemen. Het Dorpsoverleg stelt 
daarnaast voor dat de gemeen-
te voor zij een dergelijk besluit 
neemt apart met bewoners en 
de Stichting Landschappelijk 
Lint Lagewaard Landlustweg in 
overleg treedt.

Geen algemeen enthousiasme
In 2020 [12maart 2020] heeft 
het Dorpsoverleg zich uitge-
sproken dat het Oog van Kou-
dekerk dat deze locatie, d.w.z. 
de groene buffer tussen het be-
drijventerrein Hoogewaard en 
de Lagewaard/Landlustweg, 

niet aansluit aan bij de kern van 
het dorp en daardoor niet di-
rect bijdraagt aan het behoud 
van de voorzieningen. Er is hier 
geen directe verbinding met 
het dorp. Tevens wordt met dit 
landgoed voorbijgegaan aan de 
afspraak 200 meter afstand tus-
sen de nieuwe bouwwerken en 
het cultuurhistorisch lint aan te 
houden. De aansluiting op de 
Lagewaard lijkt verkeerskun-
dig lastig en onverantwoord.  
Op welke wijze denkt men de 
nieuwbouwwijk te ontsluiten?  
Middels een brede, tweebaans-
weg vanaf de rotonde bij de 
Maximabrug?  Een deel van de 
huidige bedrijven langs de Ho-
gewaard verhuizen naar een an-
dere locaties, dan wel uitkopen, 
lijkt mij geen optie; dat wordt 
een lange en kostbare weg. Ver-
gelijk het woongebied rond de 
Rijnhaven in Alphen; dit proces 
was zeer kostbaar en heeft een 
aantal jaren geduurd. 

Oude afspraken honoreren
De tekening suggereert boven-

dien een blok woningen. Het 
Dorpsoverleg heeft in het ver-
leden voorgesteld een com-
missie te benoemen voordat er 
wordt overgegaan tot het verder 
uitwerken van deze woning-
bouwlocatie op de Lagewaard, 
waarbij de oude afspraken met 
bewoners in acht dienen te wor-
den genomen. Daarnaast is ge-
steld dat de gemeente in overleg 
zou treden met bewoners en de 
Stichting Landschappelijk Lint 
Lagewaard Landlustweg vóórdat 
een dergelijk besluit genomen 
wordt genomen. Is dit gebeurd?  

Geen representatieve enquête
Kortom:  Het lijkt er op dat er 
op een aantal cruciale punten al 
zaken zijn besloten, zonder de 
bewoners er bij te betrekken. Er 
werd gesuggereerd dat men op 
basis van een enquête, gedaan 
onder de Koudekerkers, dit tra-
ject in te gaan. Op de vraag, 
door hoeveel inwoners van 
Koudekerk is deze enquête was 
ingevuld, kwam een aarzelend 
het respons eerst 1 [één] per-
soon…   Nadien kwam het ge-
tal 100 naar boven.  Beschouwd 
op het huidige inwonertal is dit 
slechts 2,5% ; d.i. mijns inziens 
niet echt representatief. Het ant-
woord op de vraag, door wie 
deze enquête is goedgekeurd, 
dan wel heeft vrij gegeven, bleef 
onbeantwoord.

Het nieuwe woningbouwplan 
’Oog van Koudekerk’ er op pa-
pier prachtig uit, echter, er zit-
ten nog behoorlijk wat haken en 
ogen aan; dat heeft tot gevolg 
dat niet iedereen even enthou-
siast is.             Vervolg op pagina 9
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Familieberichten

 “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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Look for me in rainbows

Liefdevol hebben wij afscheid genomen van mijn innig geliefde 
Wilma, onze moeder en oma

Wilma van Rheenen-Biesheuvel
* 17 september 1962                              † 6 mei 2021

    Paul

    Saartje 

    Niels en Stéphanie
    Nova, Mika, Milo, Milan, Cira

    Ramona en Thijs
    Mara, Noortje , 

    Emiel

Burg. de Herderplantsoen 74
2396 WZ  Koudekerk aan den Rijn

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een persoonlijke herinnering of condoleance kunt u achterlaten 
in het online condoleanceregister op www.keurenkeur.nl

Door de grote hoeveelheid blijken van 
deelneming die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder

GERDA VAN LEEUWEN-HAVENAAR

kunnen wij niet anders dan hiervoor op deze 
wijze iedereen hartelijk dank te zeggen.

Het heeft ons enorm gesteund.

           Familie Van Leeuwen

Benthuizen, mei 2021 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling, die wij 
hebben mogen ontvangen tijdens haar 

ziekbed en bij het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 

schoonmoeder en trotse oma

Corry 
Koolen-Woning

Wij als familie kijken terug op de bijzondere 
laatste weken van afscheid nemen.

Het is voor ons een fijne en troostrijke 
gedachte dat Corry in haar leven 
voor velen zoveel heeft betekend. 

Wally

Mark en Monique 
    Timo en Kim 
    Anne-Hester

Dim en Myra 
    Lisanne 
    Carlijn
    Tim

 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
 Is tot Uw dienst en lof bereid.
 'k Zal zingen voor den Opperheer;
 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
 Psalm 108: 1

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere is Thuis-
gehaald mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Johan Elbert Dekker
-  Johan  -

 H.W. Dekker-Verweij
 
  Jan en Els Dekker-Hage
   Joas en Karin
    Loïs
   Rivka en Benjamin

  Joke en Harm Hilgevoord-Dekker
   Sjors en Sophia
   Stan

  Tenny en Jaap van Keeken-Dekker
   Jacqueline
   Marloes en Bas
    Finn, Juda
   Anouk en Rick

Dorpsstraat 27 - 305
2391 BB  Hazerswoude-Dorp

Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 26 mei van 19.30 tot 
20.30 uur in Hervormd Centrum “De Regenboog”, Raadhuisplein 7 
te Hazerswoude-Dorp.

De rouwdienst zal D.V. vrijdag 28 mei om 14.00 uur in besloten 
kring gehouden worden in de Hervormde kerk, Dorpsstraat 64 te 
Hazerswoude-Dorp. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene 
begraafplaats, Provincialeweg 2 te Hazerswoude-Dorp.

U kunt de dienst volgen via: www.kerkomroep.nl 
(Hervormde gemeente Hazerswoude)

Geen bloemen

Na een leven vol toewijding en bridge is rustig 
ingeslapen onze bescheiden, zelfstandige, sterke 
moeder, schoonmoeder en oma 

Bep Wijdeveld

Kinderen en kleinkinderen

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Hélène Swartplantsoen 106
Correspondentieadres:
Tijmgaarde 18
2803 RK Gouda 

Je hebt nu eindelijk je rust gevonden
ons hart is getroffen

ook al zie je dat misschien niet
Je zien lijden en je niet 

voldoende kunnen helpen
dat was ons grootste verdriet

Onverwachts hebben we afscheid moeten 
nemen van onze lieve Jantje

Jantje Borst
Johannes Henricus Bernardus

1 februari 1974 20 mei 2021

Corry en Jan † Borst - Sassen

Sylvia en Jan-Pieter
     Bo, Sam

Het afscheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding 

t.a.v. Fam Borst
Wilhelminalaan 1   

2405 EB  Alphen aan den Rijn
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ammonietuitvaart.nl

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

             0172  60 11 56 
                                ’Nooit Vergeten’ 

 
 
 

 
      
www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl 

 
Sarah Jongejan 

Uitvaartbegeleiding 

  

Column van Sarah Jongejan

Waarom deze column?
Allereerst vind ik het fijn om te 
schrijven. Papier is geduldig en 
daarnaast wil ik u, als lezer, graag 
informeren over bijzondere 
gebeurtenissen in “uitvaartland”.

Moeders wil is wet
Jaren geleden vroeg mijn dochter aan 
mij: “Mam….jij regelt en begeleidt zoveel uitvaarten maar wat en 
hoe wil jij het eigenlijk”?
Mijn antwoord aan haar was “je weet wel hoe ik het wil toch”? En 
daarmee was haar vraag voor dat moment voldoende beantwoord.

Eerlijk is eerlijk: Ik wilde er liever niet over nadenken. Het komt 
wel goed was mijn gedachte.
Maar naar aanleiding van een uitvaart die ik mocht begeleiden ben 
ik er toch meer over na gaan denken.

Vijf kinderen zijn er aanwezig bij het bespreken van de uitvaart van 
hun moeder.  Drie zonen en twee dochters. Vader is er niet bij. Hij 
woont in een zorgcentrum. Vader heeft Alzheimer.
De koffie wordt ingeschonken en ondertussen vertellen de kinde-
ren over moeder en het verloop van haar ziekte.

Alles verloopt voorspoedig. Totdat ik een toch wel erg belangrijke 
vraag stel:
“Wilde moeder begraven of gecremeerd worden”?
“Moeder wilde gecremeerd worden”, zegt dochter één.
“Echt niet, ze wilde begraven worden!”, zegt dochter twee met 
stemverheffing. De emoties lopen op. De broers houden (misschien 
wijselijk voor dat moment) hun mond.

Wat nu?
Daar zit ik dan tussen twee vuren. 
Het is aan de kinderen om er met elkaar uit te komen en adviseer 
dit ook. Ik besluit om afstand te nemen maar pas nadat ik de vraag 
heb gesteld: “Wat zou jullie vader willen”?

Ik wil naar buiten gaan om de kinderen tijd en ruimte te geven 
maar wordt tegengehouden. “Wat adviseer jij Sarah”?
Vader heeft aangegeven dat hij begraven wil worden in het familie-
graf waar hij rechthebbende van is.
“Als jullie dit willen kan moeder gecremeerd worden en daarna 
begraven. Haar urn kan begraven worden in een urnentuintje op 
de begraafplaats. De urn kan ook door jullie bewaard blijven totdat 
vader wordt begraven. 
Dan kan haar urn ook in het graf bij hem geplaatst worden”. 
Goed geregeld, of niet?

Wat zou het fijn geweest zijn als moeder de wensen betreffende 
haar uitvaart had beschreven. Duidelijk voor de nabestaanden.

Ik heb het boekje “Afscheidswensen” ingevuld, een testamentair 
executeur geregeld en alles besproken met mijn kinderen.
Het boekje op een plekje neergelegd, samen met de uitvaartpolis, 
zodat alles makkelijk te vinden is voor als het zover is.
Het geeft mij en mijn kinderen rust.  Rust dat het geregeld is. Geen 
toestanden na mijn overlijden. Hopelijk blijft het boekje nog min-
sten dertig jaar op het plekje liggen waar het nu ligt.

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

Voetzorg PesCura start in 
Hazerswoude-Dorp
Op 3 juni opent Juliette Looijenstein van Voetzorg PesCura haar deuren aan Raadhuisplein 4. 

Op donderdagen zal zij in het 
pand van schoonheidssalon 
Puur bij Mirjam cliënten ont-
vangen voor een deskundige 
pedicurebehandeling. Een fij-
ne ontwikkeling voor het dorp 
want er was dringend behoefte 
aan een extra pedicure wegens 
oplopende wachtlijsten. 

Juliette is sinds een jaar gediplo-
meerd pedicure. Zij opende met 
succes al een praktijk in Hoog-
made en heeft nog ruimte om 
in Hazerswoude aan de slag te 
gaan. Zowel Mirjam Bottinga 
van schoonheidssalon Puur bij 
Mirjam, hier samen met Juliette 
op de foto, als Aldy Kool van Al-
dy’s Voetverzorging zijn blij met 
haar komst. U kunt bij haar te-
recht voor het verwijderen van 
eelt en/of likdoorns, behan-
delen van kloven, ingegroeide 
teennagels, kalknagels, schim-
melnagels en voetschimmel of 
een volledige verzorging van de 
voeten. 

Inwoners van Hazerswoude-
Dorp en omstreken die een pe-
dicure nodig hebben kunnen nu 
alvast een afspraak maken. Julie-
tte verwelkomt u graag in haar 

praktijk: “Voetzorg PesCura le-
vert de aandacht en zorg die uw 
voeten nodig hebben.” 

Juliette en Mirjam voor het pand aan het Raadhuisplein

Kijk voor meer 
informatie op: 

www.voetzorgpescura.nl
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Meel haal je 'op de molen'
Het lijkt zo vanzelfsprekend, een molen die maalt. Door de jaren heen heeft het 
echter heel wat voeten in de aarde gehad om Wipstelling Korenmolen Nieuw Leven 
maalvaardig te maken en te houden. Tegenwoordig is ‘Nieuw Leven’ de enige wip-
stellingmolen in Nederland die nog als korenmolen in gebruik is. 

Het maalwerk van Nieuw Leven

Tot voor kort werd er in de mo-
len alleen maïs gemalen dat 
diende als veevoer. Maar dankzij 
de expertise en het harde werk 
van onze molenaars kunnen we 
sinds enige tijd weer zelf tar-
wegraan malen voor de verkoop 
in de molenwinkel. Als eer-
ste stap in het maalproces zet-
ten de molenaars de molen ‘op 
de wind’. Vervolgens worden, 
indien nodig, de wieken opge-
zeild. Wanneer de wind veran-
dert, passen de molenaars ook 
de zeilvoering aan. Zodra boven 
in de molen de kammen hand-
matig in het houten wiel zijn 
gezet, kan het malen beginnen. 

Malen op de wind is niet al-
leen een fantastisch proces om 
te zien, het is tevens een au-
thentieke werkwijze die door 
de eeuwen heen onveranderd is 
gebleven. De natuurlijke energie 
van de wind drijft de molen aan 
en zorgt voor zakken vol onbe-
werkt volkorenmeel waarmee u 
de heerlijkste broden kunt bak-
ken. Als de wind ons gunstig 
gezind is, kunnen we bij wind-
kracht 4 zelfs 300 kilo graan in 
één uur verwerken.

Bent u nieuwsgierig geworden 
naar Korenmolen Nieuw Leven 
en wilt u meer weten over het 

maalproces? Kom dan op zater-
dag eens langs in Hazerswoude-
Dorp. Onze enthousiaste mole-
naars vertellen u graag meer en 
natuurlijk kunt u na afloop het 

versgemalen volkorenmeel in 
onze molenwinkel kopen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.molennieuwleven.nl.

Column Hoop & Troost van de 

oude dorpskerk Benthuizen 

in de Groene Hart Koerier

Ja-Woord! 
Een ander geluid..
Regelmatig verschijnt er in het reguliere nieuws dat de kerken 
hard leeglopen en geen toekomst hebben. Er wordt gesugge-
reerd dat er over 10 of 20 jaar geen kerken meer bestaan. Mis-
schien wel versterkt door de coronacrisis waardoor kerkleden 
thuis blijven, afhaken en niet meer terugkomen? 
Voor ons als kerkbestuur inderdaad een vraag wie we straks 
(na corona) weer met regelmaat in de kerk gaan zien. Maar 
ons vertrouwen is groot want de online diensten worden 
goed en trouw bezocht, de digitale collecten voor goede doe-
len en de kerk blijven gelijk en de contacten blijven op vele 
manieren in stand.

Maar in plaats van zorgen zien we heel veel lichtpunten, juist 
in deze tijd!
Afgelopen zondag hebben 5 jongeren hun Ja-woord uitge-
sproken om hun geloof in God te belijden en daarmee tevens 
lid te worden van onze Hervormde Gemeente. Het mooie van 
deze groep is dat het allemaal twintigers zijn die een bewus-
te keuze maken in hun leven. Niet gebaseerd op het afsluiten 
van lessen met een Ja-woord om daarmee te voldoen aan de 
wensen van de ouders, maar helemaal zelf aangeven dat hun 
Ja-woord een eigen keuze is. Het begin is van een leven met 
God. Geen kerkverlating, maar kerkvermeerdering! Een ander 
geluid…

De landelijke krant meldde vandaag dat geloof in ‘een hierna-
maals’ groeit. Door de coronacrisis is bijna 30 % van de Ne-
derlanders zich meer bewust geworden van hun eigen sterfe-
lijkheid en alle vragen die hierbij horen. Meer Nederlanders 
gaan zichzelf vaker beschouwen als ‘religieus’. 70% van de 
jongeren gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Bent u 
/ ben jij ook meer op zoek naar de zin van het leven en het 
hiernamaals? 

Iedere zondag laten wij iets horen van dat andere geluid. 
Een boodschap van Hoop & Troost! Daar over doorpraten?  
Contact: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl.  

Volg onze online diensten via YouTube:  
Hervormde Gemeente Benthuizen.

Hoofd Huttenbouwer Cees geeft 
de hamer over aan Angelique. 

In 2017 begon stichting NIO (NiksIsOnmogelijk) met de organisatie van de huttenbouw in Bent-
huizen. Met veel plezier was Cees Westerduin de afgelopen jaren de voorzitter.  Begin mei 2021 heeft 
Cees de voorzittershamer aan Angelique van der Meer overhandigd. 
We wensen haar veel plezier en succes!
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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 30 mei  09.30 uur Ds W.J. Dekker; 

18.00 uur Ds A.A. Floor 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 30 mei 
 10.00 uur Taizé viering.
 Aanmelden verplicht via 
 www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 30 mei  09.30 uur Leesdienst en 

18.00 uur  Student J. Beens 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 30 mei 09.30-10.30 uur Openstelling 

kerk Voor de vieringen dient u zich 
wel vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch 
06-24764418 t/m vrijdag voorafgaande aan 
de zondagsviering.Voor actuele info zie: 
ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 30 mei   09.30 uur 
 Ds Carla Melgers
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 30 mei   09.30 uur Ds T. Jacobs, 

Leiden; 18.30 uur Ds A.B. van Campen
 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

Tijdens de diensten op zondag-
morgen zijn maximaal 30 be-
zoekers welkom in de kerk. Wij 
vragen u om zich te houden aan 
de coronaprotocollen: Mond-
kapje bij binnenkomen en uit-
gaan van de kerk, handen des-
infecteren en 1.5 meter afstand 
houden. U kunt zich aanmelden 
via scriba@pknkoudekerk.nl. De 
kerkdiensten worden ook uit-
gezonden via www.kerkdienst-
gemist.nl (Koudekerk aan den 
Rijn). 
Zondag 30 mei 10.00 uur: 
Viering met pastor L.J. Hooger-
werf.
Zondag   6 juni 10.00 uur: 
Viering met dominee K.W. de 
Jong uit Woerden.

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. De Ontmoetingskerk 
is open op de   woensdagen 26 
mei en 9 juni. Op 2 en 16 juni 
bent u welkom in de Brugkerk.
 
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 

Naar de Bernarduskerk voor 
een viering en openstelling                                                     
Sinds kort zijn de coronamaat-
regelen minder streng en is het 
gelukkig weer mogelijk om 30 
personen toe te laten voor de 
vieringen. De regels betreffen-
de het afstand houden, het ont-
smetten van de handen en het 
dragen van een mondkapje bij 
het binnenkomen en verlaten 
van de kerk zijn nog steeds van 
kracht. Ook al zijn we één pa-
rochie, in iedere kern gaan de 
parochianen van de eigen kern 

voor. Als u zich aanmeldt, dan 
zullen we uw telefoonnummer 
of emailadres nog enige weken 
bewaren, voor het geval er er-
gens een besmetting mocht 
zijn. 

Zondag 30 mei 10.30 uur
Woord en Communieviering 
waarin pastor L.The Nguyën  de 
voorganger is. Mevr. Anne-Ma-
rie de Groot is de organiste.  Als 
u bij deze viering aanwezig wilt 
zijn, dient u zich vooraf aan te 
melden. Dit kan tot vrijdag 28 
mei uiterlijk 12.00 uur via tele-
foonnummer 071-3414210 of 
email-adres hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl. 

Zondag 6 juni 10.30 uur
De Bernarduskerk is open van 
10.30 tot 11.30 uur om even 
rustig te zitten, te bidden of een 
kaarsje aan te steken. Er wordt 
door Dhr. Nico Wesselingh op 
het orgel gespeeld  Voor deze 
openstelling hoeft u zich niet 
aan te melden.  
De livestreamverbinding                                                                                                             
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.

Pinksteractie: Week Neder-
landse missionarissen
Zij zijn er altijd voor een ander. 
Geïnspireerd door hun geloof 
zetten missionarissen en missi-
onair werkers zich in voor ande-
ren. Dat doen zij altijd en overal 
ter wereld. Nu willen wij er  – 
samen met u – zijn voor hen. 
www.weeknederlandsemissio-
naris.nl  De extra collecte voor 
dit doel was in het Pinkster-

weekeinde. Misschien wilt deze 
actie steunen dan kunt  u geld 
overmaken op rekening NL36 
INGB 0006 1923 37 t.n.v. paro-
chie H. Thomas, onder vermel-
ding van WNM.

LIVESTREAM BIJ HET 
AFSCHEID VAN PATER 
IGNACE  WISHAUPT. 

Helaas was de livestream niet te 
volgen door een fout, gemaakt 
door de drukker van de kaarten. 
Via onderstaande link kunt u de 
uitvaart als nog volgen.  https://
vimeo.com/548330815  wacht-
woord: 799583  Naam: H.M.G. 
Wishaupt. 

PRIESTERFEEST PASTOR 
STRAATHOF  

Op 27 mei is het 60 jaar gele-
den dat pastor Jan Straathof 
tot priester werd gewijd. Wan-
neer u hem wilt feliciteren kunt 
u een kaart sturen naar: Rijns-
burgerweg 4, Gerto, kamer 105, 
2215 RA Voorhout

Financiën in coronatijd
Nu er weinig vieringen zijn en 
we niet mogen rondgaan met 
de collecteschaal, vervalt ook 
de collecte op zondag. Gelukkig 
doen de bezoekers tijdens het 
openstellen van de kerk regel-
matig een bijdrage in de collec-
tebus achterin de kerk. Nu zijn 
dit ook voor veel mensen finan-
cieel zware tijden en daarin le-
ven we met u mee. Als het kan, 
dan zijn we heel blij, als u een 
bijdrage wilt overmaken naar 
rekeningnummer: NL73 RABO 
0325  9081 68 t.n.v. parochie 
Heilige Thomas te Alphen aan 
den Rijn. Hartelijk dank voor alle 
goede gaven, die reeds zijn bin-
nengekomen of in de collecte-
bus zijn gedeponeerd.   
                     
(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is deze weken niet 
zoals gebruikelijk geopend op 
donderdagmiddag. Voor vragen 
kunt u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl of bellen 071 
3414210 want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de telefoon 
op. Het is een doorgeschakeld 
nummer dus even geduld en de 
telefoon een aantal keren laten 
overgaan om contact te maken.

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 Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor 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).

Wie wil ons helpen met collecteren voor 
de Maag Lever darmstichting?
Elk jaar collecteren we met enthousiaste vrijwilligers in ons dorp Koudekerk voor deze stichting.

 Helaas konden we vorig jaar wegens gebrek aan mensen en de nodige maatregelen, niet alle straten 
“belopen”. Het is belangrijk dat de vrijwilligers het collecteren een plezierige bezigheid blijven vinden 
dus hoe meer collectanten hoe minder straten er zijn te lopen!  De MLD stichting kan, mede door de 
collectesteun, zoveel goed werk doen voor ons allemaal!

Heb je vragen, bel me gerust! Christine Gunning 0655150184. Of neem voor meer info een kijkje op 
de website van de Maag Lever Darm stichting www.mlds.nl 
De collecteweek valt in de week van 21 t/m 26 juni. Twijfel niet en meld je aan! 
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Iedere dag voordeel:                   Iedere dag voordeel:                   
Ammerlaantjes,  4 + 1 gratis            Ammerlaantjes,  4 + 1 gratis            

Brownies   4 stuks                                                              3,-
Aanbiedingen van 27 mei t/m 2 juni

Kaasbroodje         1,25
Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Heerlijke
Braaispi
Spiesjes van half-om-half 
gehakt burgers, verpakt in 
plakjes katenspek.
Heerlijk oriëntaals gekruid. 
Erg lekker!

Heerlijke

Vleeswarentrio:

Fricandeau
Boeren-

achterham
Kiprollade

4.49
Uit eigen keuken:

Rauwkost
salades 

div. soorten 
100 gram

1.69

Vlugklaarpakket:

4 Ham-
burgers

4 Slavinken

7.98
Weektopper:

Ham
lappen 

500 gram

4.98
Altijd lekker!

Biefstuk
spies 
4 stuks

6.98

Weekendtip!

Varkens-
haas

braadsleetje 

per stuk

4.19

Weekaanbiedingen

100 gram

1.49

BBQ
 zie onze 

folder 

op onze 

website!

Aanbiedingen zijn geldig van 
25 t/m 29 mei 2021

Ter versterking van ons team zoeken wij een
COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF 

MULTI TALENT
Start of boost je carriere bij GROEN-Direkt!

DE WERKZAAMHEDEN

Je ondersteunt onze verkopers, ons assortimentsteam en je werkt veel samen 
met je collega’s van de administratie. Je hebt dagelijks contact met onze kwekers 
en (inter)nationale klanten. Geen dag is hetzelfde, maar je hebt wel je vaste taken. 

JOUW PROFIEL

Een servicegerichte instelling en goede contactuele eigenschappen.

MBO/MBO+/HBO niveau

Affi niteit met de branche en tuinplantenkennis zijn een must.

Zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.

Nederlands en Engels in woord en geschrift. Duits en Frans zijn een mooie pré.

WAT BIEDEN WIJ

Wij bieden een meer dan passend salaris en prima secundaire voorwaarden. Wat 
wij extra bieden is een positieve, informele werkomgeving waarbij we echt als 
team opereren. Bovendien is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zijn 
er mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen.

Solliciteer via e-mail bij Hans Cok: 
HANS@GROEN-DIREKT.NL

of bel gewoon even: 0172 211 576
Kijk voor meer informatie op WWW.GROEN-DIREKT.NL

Tuincentra, retail en handelsbedrijven uit heel Europa kopen hun 
tuinplanten en kerstbomen bij GROEN-Direkt Boskoop BV. Op de 
webshop én op onze wekelijkse verkoopbeurzen staat het aanbod 
van zo’n 500 kwekers. De unieke formule van GROEN-Direkt voorziet 
tevens in de logistiek en administratie.

 

w

Ben jij die enthousiaste 
stagiaire die  
voor meer gaat  
dan het minimale?

Ben jij die proactieve  
teamspeler met  
leidinggevende  
kwaliteiten?

Solliciteer dan  
op een van onze 
MBO stageplekken

Kijk hier voor een complete 
de functieomschrijving

Mobiliteit

Proactief

Leergierig

Zelfstandig

Werkervaring

FULL 
TIME

www.WerkenbijSmits.nl

Solliciteer dan op een 
van onze stageplekken 
en/of (afstudeer)opdrachten

Kijk hier voor een complete 
de functieomschrijving

Mobiliteit

Proactief

Leergierig

Zelfstandig

Werkervaring

MBO 
HBO 
WO 

www.WerkenbijSmits.nl

Solliciteer dan als  
(Junior) Bedrijfsleider  
Afdeling Kaasverwerking

Kijk hier voor een complete 
de functieomschrijving

Analytisch

Samenwerken

Leiderschap

Overzicht

Werkervaring

FULL 
TIME

www.WerkenbijSmits.nl

JOIN OUR
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Cursiefje

Echt

Elk mens heeft zijn eigenaardigheid of misschien wel eigenaardig-
heden. Ik betrap me er wel eens op dat ik twee rijtjes van (actuele) 
krantenberichten maak: links de positieve en rechts de negatieve. 
Het moge duidelijk zijn dat het lengteverschil tussen beide rijtjes 
evident is. Een bericht positief of negatief achten, is een kwes-
tie van interpretatie. De journalist probeert uiteraard een objec-
tief verslag te publiceren, de lezer voegt er echter een persoonlijke 
noot aan toe. En die persoonlijke noot is niet altijd ondubbelzin-
nig: neem de berichtgeving over de Israëlische bombardementen 
op Gaza... De één zal... enzovoort.
Ik weet niet of het een trend wordt, maar niet zelden hebben lande-
lijke dagbladen een pop-up redactie en de journalisten die aan zo’n 
redactie verbonden zijn, nemen dan een ‘kijkje-achter-de-scher-
men’. De lezer wordt in zo’n katern steevast geconfronteerd met 
subjectieve verhalen. En ‘subjectief’ staat in dit verband in de regel 
voor ‘positief’. Het wérkt namelijk niet, de lezer elke ochtend een 
glaasje azijn voor te schotelen.
Als je al het negatieve gedoe dat je in de diverse media voorgescho-
teld wordt, enigszins beu bent, kan zo’n stapeltje berichten verfris-
send zijn. Ik ben er echter niet zo gevoelig voor, het overkomt me 
vrij vaak dat ik na het lezen van die artikelen tot de conclusie kom: 
wat heb ik met dat gezever te maken. Maar... niets menselijks is mij 
vreemd - soms treft een bericht een persoonlijke snaar.
Het is examentijd en het is vanzelfsprekend dat journalisten leraren 
én leerlingen aanschieten teneinde - vooral in deze coronaramppe-
riode - te weten te komen hoe de resultaten eruitzien na dat bizarre 
examenjaar. Meestal vind ik deze berichten redelijk voorspelbaar, 
maar af en toe lees ik in het ochtendblad iets wat mijn dag een gou-
den randje geeft. Een meisje had haar examenjaar eigenlijk uitslui-
tend achter haar scherm doorgebracht, omdat ze bang was in het 
gewoel rond en in de school corona op te lopen en zo haar broer-
tje te besmetten. Haar broertje was ernstig ziek: acute lymfatische 
leukemie. Niet alleen de ziekte, maar óók de therapie - ik heb he-
laas enige ervaring met leukemie - kan een kind in de meest letter-
lijke betekenis van het woord slopen. Ik weet intussen dat het mis-
sen van contacten vooral bij jonge mensen een fikse aanslag pleegt 
op hun geestelijke gezondheid... Als ik dan lees dat een meisje van 
17 jaar haar vrijheid opoffert voor haar broertje, welt er een warm 
gevoel in mij op: wat een heerlijke meid! Het berichtje waste voor 
een moment de kommer en kwel af waarmee ik dagelijks over-
spoeld word.
Bij dit meisje was sprake van echtheid, van over de grenzen van 
het eigen-ik heenkijken. Helaas zie ik heel veel onechtheid om me 
heen. En laat ik niet al te vroom overkomen... ook ik kom vaak tot 
de conclusie dat ik bepaalde problemen anders had kunnen aan-
pakken. Ivo de Wijs verwoordde het ooit heel kernachtig in een 
gedichtje:

VERSJE BIJ KAARSLICHT
Zijn dierenliefde was een beetje
Over de top en niet gemeend
Het lekte uit bij een dineetje
Ik wilde kaas, hij wilde eend

Wist

Positieve geluiden voor de toekomst…

PWA-Bad weer open!
Het Koudekerkse openluchtzwembad heeft er nog nooit zo mooi bijgelegen, want alles is 
opgeknapt en geschilderd in de ruim anderhalf jaar dat het bad dicht moest blijven. Nu 
staat de grote groep vrijwilligers weer klaar om het publiek dagelijks te ontvangen.  Wet-
houder Schotanus opende het nieuwe seizoen met een duik.

Sinds september 2019 zijn de 
poorten van het openlucht-
zwembad gesloten geweest, 
eerst voor de wintersluiting en 
daarna vanwege de coronamaa-
tregelen en een technisch op-
onthoud. Vorige week had het 
zwembad nog pech met een 
chloorlekkage. Maar vanaf het 
Pinkersterweekend kan ieder-
een er weer dagelijks terecht, 
weer of geen weer!

Perspectief
Wethouder Schotanus bood het 
zwembad een mooi perspec-
tief: “Ik zie dit bad als parel 
van Koudekerk door de belang-

rijke functie die het zwembad 
heeft voor de inwoners én het 
unieke feit dat het zwembad al 
27 jaar door een team van vrij-
willigers wordt gerund. Ik wil 
me er daarom sterk voor ma-
ken dat we het bad minimaal de 
komende 10 jaar openhouden 
en de benodigde investeringen 
doen in verduurzaming.” Het 
conceptvoorstel voor een nieu-
we gebruikersovereenkomst 
is al klaar om binnenkort in 
de gemeenteraad besproken te 
worden. “Met een investering 
van in totaal 400.000 euro in 
de komende jaren kan het bad 
CO2 neutraal worden. De ruim 

50.000 kWh aan elektriciteit en 
16.000 m3 gas die nu jaarlijks 
worden verbruikt, worden dan 
via onder andere warmtepom-
pen en zonnepanelen (samen 
met de Ridderhof) zelf opge-
wekt. De huidige chloorinstal-
latie wordt vervangen door een 
duurzamer alternatief,” vertelt 
Jorrit Wulffers, voorzitter van 
de Stichting. 

Voorbereiding
Het team vrijwilligers heeft in 
de tussenliggende periode alles 
in het werk gesteld om ervoor 
te zorgen dat het bad er pico-
bello bijligt. De kleedhokken en 

overige gebouwen zijn opnieuw 
geschilderd, het groen is goed 
onderhouden en de betonnen 
badranden zijn gerenoveerd in 
samenwerking met de gemeen-
te. “Veel van onze vrijwilligers 
zijn hier al vanaf het begin dat 
het bad openging. Het is een op 
elkaar ingespeelde groep met 
allerlei vaardigheden in huis. Ze 
zorgen voor groenonderhoud, 
schoonmaak, techniek, kassa en 
toezicht. We zijn heel trots op al 
het werk dat zij hebben verricht 
in de periode dat bad gesloten 
was”, geeft Cees Cock, secretaris 
van het bestuur aan. “We heb-
ben er zin in om de bezoekers 
weer te ontvangen.”

Informatie
Het zwembad is dagelijks ge-
opend vanaf 07.00 uur ’s och-
tends tot 18.00 uur en vanaf 1 
juli zelfs tot 19.00 uur. Op  zon-
dagen is het bad open van 11.00 
tot 17.00 uur. Je kunt je aanmel-
den voor een (gezins)jaarabon-
nement. De voorverkoop met 
gereduceerd tarief is verlengd. 
Voorlopig moet wel een corona-
protocol worden gehanteerd en 
mogen er maar 30 zwemmers 
tegelijk in het bad zijn voor 
maximaal 50 minuten. “We 
gaan ervan uit dat we in de zo-
merperiode weer gewoon open 
kunnen zijn”.  Meer informatie 
op pwabad.nl. 

Opening met een duik, een van de eerste bezoekers aan de kassa, en een taart met de wens voor ‘een nieuwe gebruikersovereenkomst’ 

Een geweldige sponsoring! 
De jonge sporters van sportvereniging NAS Benthuizen zijn zeer dankbaar voor de nieuwe sportma-
terialen die zijn gesponsord door de Stichting Sport en Cultuur Benthuizen. De kinderen kunnen niet 
wachten om weer te beginnen komende week. 
Namens alle kinderen bedankt!  Voorzitter S.V. NAS Benthuizen,  Dorien van Bavel. 
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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

GEVRAAGD
Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED 
AUTO's jaren 50/60/70  of antiek speelgoed / 
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Telefoon 0640022896

Te huur gevraagd:
RUIMTE SCHUUR/LOODS/KAS van minimaal 
10 x 15 m. voor tenminste een half jaar
omgeving H'woude-dorp/Rijndijk/Boskoop. 
Voorzien van elektra en water. Bel 0621418855

Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOL-
DER of in de kelder. Ik neem ze graag van u 
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

DIVERSEN

Imkers in de regio als uw BIJEN GAAN ZWER-
MEN ik ben als startend imker op zoek naar 
een ZWERM. Cees Selhorst 06 53 782 728

Za 29 mei 10:30 - 16:30 u 2EHANDS EN ZELF-
GEMAAKT Achtertuin tegenover Christina-
straat 9 Benthuizen

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als 
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Op de 
website kun je lezen hoe je Vriend kunt wor-
den: www.voedselbosbenthuizen.nl

Clubhouse, Crypto & Conditie
Wat een verschrikkelijke regenachtige week zeg. Volgens mij zal ik niet de enige 
zijn die er helemaal klaar mee is. Wat een narigheid dat het weer zo tegenvalt dit 
jaar. Dat is het fijne aan landen rond het middellandse zeegebied, wanneer het 
zomerseizoen begint, is de zomer ook echt AAN met hoge temperaturen en da-
gelijkse zon. Ik zal wel wat zon deze kant op sturen volgende week. Ik ben ove-
rigens bijna helemaal ingepakt en de PCR-test heb ik vanmorgen gedaan waar-
van ik morgen de uitslag krijg. Ik had nog een laatste loempia willen halen op de 
markt vandaag maar ga ook nog even langs mijn voorleeskindjes en heb een ver-
jaardag van mijn schoonzus. Nog lekker bezig dus vlak voor vertrek. 

Wellicht hebben jullie gehoord van Clubhouse? Dat is een applicatie waar je al-
leen op uitnodiging lid van kan worden. Het is een interactief platform waar je 
in ‘’rooms’’ kan deelnemen aan live gespreksonderwerpen. Ik heb het al enke-
le maanden op mijn mobiel maar was er niet actief mee tot ik besloot mij eens 
meer te gaan verdiepen in Cryptocurrency. Al jaren grijp ik steeds de boot mis en 
ik kan mij nog herinneren dat een oud collega in Bitcoin had geïnvesteerd toen 
het net op de markt kwam. Wij hadden destijds geen interesse om eraan deel te 
nemen maar kijk nu, Cryptocurrency gaat de markt domineren en waarom zou 
je het geen kans geven? Omdat het voor mij ook een beetje een onbekende we-
reld is heb ik deelgenomen aan gespreken op Clubhouse, waar je eventueel ook 
de nodige vragen kan stellen. Veel mensen zijn investeerders en geven goede tips. 

De tijd om nu in te stappen is ook erg gunstig en gezien mijn motto dit jaar ‘Go 
for it’ is, moet ik ook de stap hierin zetten om ervoor te gaan. Wie niet waagt die 

niet wint.  Hmm, nu ik eraan denk, ik zou ook een Clubhouse room kunnen be-
ginnen en wie van jullie zin heeft om aan te haken voor diverse gespreksonder-
werpen, kan meedoen. Ik ga daar even over nadenken, heb aardig wat ideeën en 
moet het even goed gaan uitwerken. 

En halleluja, de sportscholen zijn weer open! Dat heeft 22 weken geduurd (!) Hoe 
fijn is het om weer te werken aan je conditie en dan moet ik toegeven dat die van 
mij ver te zoeken is momenteel. Je hoort er ook iedereen over dat de coronaki-
lo’s er weer flink aan zitten en ergens lijkt het ook wel helemaal prima te zijn zo. 
Ach waarom zou je jezelf beboeten met diëten of maatregelen als het toch wel 
weer goed komt? Ik neem mijn sportkleding mee naar Griekenland waar ik van 
plan ben om te gaan hardlopen langs de boulevard. Ik ben benieuwd wat daar-
van terecht gaat komen… 

En last but not least, toen mijn nieuwe bank werd gebracht heeft de jongen van 
het transportbedrijf mijn Ganesh beeldje per ongeluk stuk gemaakt. Ganesh is 
een Hindoestaanse god die staat voor het wegnemen van obstakels op je weg en 
voor ‘new beginnings’. Ik was er echt verdrietig door want het beeldje had ik van 
mijn zusje gekregen uit India toen ik daar was (we noemen elkaar zusjes en ze 
is ook jaren jonger dan ik). Hij had beloofd een nieuw beeldje te brengen en ik 
liet dat geheel aan hem over. Een paar dagen terug kwam hij langs om een nieuw 
beeldje te brengen, twee zelfs (!) Voor mij had dit geen betere timing kunnen 
zijn. Ik heb ook het gevoel dat ik een nieuw avontuur zal aangaan en Ganesh is 
mijn blessing om de obstakels weg te nemen. Het grappige was dat hij zichzelf 
comfortabel had gemaakt bij mij thuis en 2 uur is  blijven zitten. Achteraf stuur-
de hij een bericht dat hij mij beter wil leren kennen. Nou helaas geldt dat voor 
mij niet, iemand die ‘pornking’ op zijn spierbal heeft getatoeëerd is niet helemaal 
mijn kaliber man,  hahaha. 

Volgende keer een stukje uit het warme Griekenland!

Veel liefs,  Anthoula

         Anthoula’s belevenissen

TE KOOP

ZUILEN/PILAREN 
hout, aluminium, po-
lystone.
60-125 cm. 45-130 
euro. 0624288090 
Divine Goeverneur-
plantsoen 15, H.W.R 

3D KAARTEN in enve-
loppen. 5 stuks voor 
€ 2,00. Lisette Goes, 
Koudekerk Tel 06 416 
89 489 E-mail: 
goes-poel@hetnet.nl

Gelukkig hadden de 
beide gehalveerde 
Knipogen wel oog 
voor het ALGEMEEN 
BELANG! 

Grootmoedig, onder 
heel veel media aan-
dacht, zetten zij hun 
ego’s opzij en ver-
zoenden ze zich pu-
bliekelijk. 

Dit gebeurde nadat uit 
peilingen van Mauri-
ce de Hond bleek, dat 
niemand meer op een 
gehalveerde Knipoog 
zou stemmen….

Zoekt u in de zomer-

maanden een  logeeradres 

voor uw konijn of cavia? 
 

De bewoners van verzorgingshuis Rhijndael 
bieden u de helpende hand door uw huisdier 
liefdevol op te vangen, met hen te knuffelen, 

te voorzien van eten en drinken 
en natuurlijk zorgen we ook voor 

schone hokken wanneer dat nodig is.

U brengt zelf het verblijf en andere benodigd-
heden zoals het voer mee 
en wij zorgen voor de rest.

Interesse? Neem contact op met welzijns-
coach Judith Kraan via jkraan2@wijdezorg.
com
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Een ander feit is dat voetbalver-
eniging Koudekerk [VVK], de 
tennisclub Artesia en het ter-
rein van  de landijsbaan [VIJK]  
mogelijk moeten verkassen voor 
huizenbouw. Dat staat in de ste-
denbouwkundige opzet voor het 
Oog van Koudekerk; de groene 
strook tussen de velden van de 
voetbalclub VVK, de Lagewaard 
en bedrijventerrein Hooge-
waard.

Er moet gebouwd met het oog 
op de behoefte, echter dat wil 
niet zeggen dat men ‘kost wat 
kost’ moet bouwen in Het Oog 
van Koudekerk. Er moet betaal-
baar gebouwd worden voor star-
ters, jonge gezinnen en ouderen.  
Is er ook gekeken naar de moge-
lijkheden op de voormalige lo-
catie van Zuidwijk, Medo-Clean 
en Tussen de Kerken? 

Geen duidelijke visie
Met betrekking tot het tweede 
deel wil ik kort zijn. De presen-
tatie van Regionale Energie Stra-
tegie (RES) is niet erg samen-
hangend en komt uiterst vaag 
over. Op de vraag van SWOK of 
er een tekening dan wel schets 
voor handen is, wordt ont-
wijkende geantwoord. Is men 
bang dat de deadline niet ge-
haald wordt…? Wat geluidover-
last betreft; een aantal inwo-
ners van Koudekerk ondervindt 
van de huidige molens langs de 
N11 geluidshinder, m.n. bij zui-
delijke wind. Bekend is dat men 
op een afstand van 800 m van 
windmolen hinder ondervindt 
van laagfrequente (brom)toon. 
De presentator  verdedigde zich 
met de uitspraak:  Van  geluid-
overlast is geen sprake. Bekend 
is tevens dat inwoners bij laag-
staande zon hinder ondervinden 

van de schaduw ‘flitsen’ van de 
wieken. 
Voor verdere informatie verwijs 
ik naar de site van Turbulent htt-
ps://www.turbulent.nu/ 

Participatie?
Tot slot, de digitale bewoners-
avond werd aangekondigd als 
participatie meeting. Dit is een-
voudig gezegd een democra-
tische deelname aan besluit-
vormingsprocessen. Bij een 
participatie meeting hebben alle 
deelnemers, welke deel uitma-
ken van de meeting evenveel 
recht van spreken. Deze mee-
ting wekte de indruk van een 
eenrichtingsverkeer presenta-
tie; wellicht was daarvoor de 
tijd beperkt. Men zou kunnen 
overwegen de te behandelen 
onderwerp(en) op te splitsen en 
deze te verdelen over meerdere 
tijdstippen. 

Voor de geïnteresseerden hier nog enkele recente links voor specifieke informatie. 

https://www.alphens.nl/nieuws/bewoners-overvallen-door-bouwen-in-oog-van-koudekerk.html

https://landschap-stad.nl/oog-van-koudekerk/

Raadsvoorstel 7 april 2020 https://openarchivaris.nl/blob/62/03/7fcbf0e637b513a9b3f64098d9e0.
pdf

Studio Alphen 11 mei 2020. https://www.studioalphen.nl/nieuws/gemeenteraad-akkoord-met-
woningbouw-oostvaartpark-en-oog-van-koudekerk/?fbclid=IwAR0f8RO6k3iZ7R7eXOyOP1ThyV
DkhrVQ3cTmNlYT4KzZPt1iryixTdIsPos

Woningbouw Koudekerk
Vervolg van voorpagina

Politieke medestan-
ders voor TurbulenT
De projectgroep Turbulent heeft in de afgelopen weken al bijna 2.000 handteke-
ningen verzameld met hun petitie tegen windmolens langs de N11 bij Hazerswou-
de-Rijndijk. Zij kregen afgelopen donderdag bijval van een aantal politieke partijen. 

In het debat over de Regiona-
le Omgevingsagenda afgelopen 
donderdag is ook over de Regi-
onale Energie Strategie gespro-
ken. Vertegenwoordigers van het 
CDA, Nieuw Elan, Beter Alphen, 
Dorpen en Wijken Belangen, de 
SGP en de SP hebben aangege-
ven het zoekgebied voor wind-
molens en zonneweides bij Ha-
zerswoude-Rijndijk geen goed 
idee te vinden vanwege de te 
verwachten overlast voor om-
wonenden. Eerder gaf de VVD al 
aan dat zij het windmolenvraag-
stuk niet op gemeentelijk niveau 
vinden thuishoren. Dit geeft al 
aan dat nog een stevige discus-

sie zal plaatsvinden in het echte 
debat over de RES 1.0 dat plaats-
vindt op 3 juni. 
Projectgroep Turbulent heeft in 
de afgelopen weken met tal van 
organisaties en belanghebben-
den gesproken. De organisatie 
laat weten: “In de regio zijn fly-
ers verspreid en op verschillende 
plekken in Hazerswoude-Rijn-
dijk en Koudekerk aan den Rijn 
zijn spandoeken opgehangen.  Er 
is ingesproken bij de Provinci-
ale Staten. Er heeft ook een ge-
sprek met wethouder Erik van 
Zuylen plaatsgevonden. Met de 
actiegroep uit de gemeente Kaag 
en Braassem wordt actief infor-

matie uitgewisseld. Verder is er 
een uitnodiging uitgegaan naar 
de raadsleden voor een infor-
matiebijeenkomst op 1 juni in 
Pleyn '68 om de bezwaren toe te 
lichten.” Op 3 juni zal de peti-
tie worden aangeboden aan het 

college van b&w.  Op 10 juni 
vindt de commissievergadering 
plaats waarbij verschillende par-
tijen zullen inspreken om zo hun 
bezwaren kenbaar te maken. Op 

24 juni is de raadsvergadering en 
HET moment waarop de beslis-
sing genomen gaat worden over 
het al dan niet definitief maken 
van de zoekgebieden. 

Leden van Turbulent hebben het een spandoek opgehangen langs de Rijndijk bij Het Anker



10 Groene Hart Koerier
woensdag 26 mei 2021

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

WEEK 21 
26 mei 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:

Het aantal besmettingen wordt minder en ook worden minder mensen opgenomen in  
de ziekenhuizen. Daarom mogen we steeds meer. In onderstaand schema ziet u welke 

coronamaatregelen op dit moment gelden.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 1 juni 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

20.10 uur: Bezwaar tegen de definitieve vaststelling 
BOOST-subsidie periode 2016-2018.
20.50 uur: Bezwaar tegen de vestiging/voortzetting van 
een gemeentelijk voorkeursrecht in de Rijnhaven op de 
Energieweg 37-69 in Alphen aan den Rijn.

21.40 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsver-
gunning (V2020/910) voor het splitsen van de woning- en 
bedrijfsfunctie in drie zelfstandige woningen aan de 
Hooftstraat 116 in Alphen aan den Rijn.
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie 
wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt 
bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of tele-
foonnummer 0172 - 46 59 83.
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RES 1.0 Holland Rijnland gereed voor 
besluitvorming
De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de 
regio Holland Rijnland is gereed voor besluitvor-
ming. In deze RES 1.0 beschrijven dertien regioge-
meenten, waaronder Gemeente Alphen aan den 
Rijn, twee waterschappen en de provincie Zuid-
Holland de ambities om in 2050 een energieneu-
trale regio te zijn. 

Duurzaam opwekken
Dit betekent dat we veel energie moeten besparen. 
De energie die we daarna nog nodig hebben, gaan 
we duurzaam opwekken. Door zonnepanelen te 
plaatsen op grote daken, maar ook door windtur-
bines en zonnevelden op land. Samen hebben de 
regiogemeenten, provincie en waterschappen 
hiervoor zoekgebieden aangewezen langs met 
name snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Deze 
zijn weergegeven in een zoekgebiedenkaart. De 
RES 1.0 wordt in juni 2021 ter vaststelling voorge-
legd aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn 
en is openbaar. U kunt inspreken tijdens de behan-
deling in de gemeenteraad.

Meedenken
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 naar aanleiding 
van de kansenkaart met zoekgebieden. Dit is 
gebeurd via verschillende webinars en een online 

enquête. Gemeente Alphen aan den Rijn is in 
december 2020 en januari 2021 ook zelf met 
inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek 
gegaan om meer in te zoomen op de lokale situatie. 
Hiervoor is een online enquête gehouden en zijn er 
verschillende webinars georganiseerd. In totaal 
hebben ruim 3.300 inwoners hieraan deelgenomen. 
De resultaten van deze gesprekken hebben de lokale 
overheden in regio Holland Rijnland gezamenlijk 
verwerkt in de RES 1.0 en in een zoekgebiedenkaart. 

Zoekgebieden
In gemeente Alphen aan den Rijn wordt vooral 
ruimte gezocht langs de N11 en op het ITC/PCT-
terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. De 
N207 en N209 zijn als reservezoekgebied opge-
nomen. Wethouder Erik van Zuylen is tevreden: 
“Het is heel belangrijk dat we voldoende duurzame 
energie kunnen opwekken in onze regio. Met deze 
kaart verdelen we de lusten en lasten evenwichtig 
over de regio.” 

Wat staat er nog meer in de RES?
In Holland Rijnland komt 80% van het energiever-
bruik voor rekening van woningen en kantoor-
panden en het vervoer van mensen en goederen. 
Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel 
energie te besparen. Bijvoorbeeld door woningen 
en kantoorpanden te verduurzamen en meer elek-
trisch te gaan rijden. Daarnaast bekijken we binnen 
Holland Rijnland hoe we in de regio meer duurzame 
warmtebronnen kunnen gebruiken. Denk aan rest-
warmte via een warmteleiding uit het havengebied 
in Rotterdam en aan warmte uit oppervlaktewater 
(aquathermie).

Wat kan er nu al?
In gemeente Alphen aan den Rijn kunnen woningei-
genaren nu al een gratis energieadvies aanvragen 
bij een energiecoach van Energiek Alphen of een 
duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. 
Ook geeft het Duurzaam Bouwloket onafhankelijk 
advies over het verduurzamen van woningen. Kijk 
voor meer informatie over het ondersteunings-
aanbod van de gemeente op de website  
www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid. 

Transitievisie Warmte 
De overgang naar aardgasvrij wonen en het gebruik 
van lokale warmtebronnen omschrijven we als 
gemeente afzonderlijk in een eigen Transitievisie 
Warmte. Kijk voor meer informatie op  
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.

Vervolg
De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking 
van de regionale en lokale ambities. Iedere twee 
jaar herzien de samenwerkende overheden binnen 
Holland Rijnland de RES en vullen deze aan met 
nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 
2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken we 
samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties verder aan de uitvoering van de RES 
1.0. Ook bij deze vervolgstappen gaan we inwoners 
nadrukkelijk betrekken.

Van Klimaatakkoord naar RES
Het kabinet presenteerde in 2019 het Klimaatak-
koord. Hierin staan de afspraken om de CO2-uitstoot 
in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 
1990, en in 2050 met 95%. Het Klimaatakkoord 
vertalen dertig regio’s in Nederland naar passende, 
regionale ambities en maatregelen. Iedere regio 
stelt hiervoor een RES op, zo ook de regio Holland 
Rijnland. Meer informatie over de RES vindt u op 
alphenaandenrijn.nl/RES en op wijzijnon.nl.

In uw omgeving worden plannen gemaakt om de bereikbaarheid 
en leefbaarheid te verbeteren. Er is nog niks besloten; u kunt nu 
meepraten!

Het gaat over:
•  fietsroutes van Alphen aan den Rijn naar Gouda en van Bodegraven 

naar Gouda;
•  maatregelen op de Gouwe, zoals wachtplaatsen voor  

recreatieboten;
• de Bodegravenboog (directe aansluiting N11-A12);
• een noordelijke weg Boskoop met drie mogelijke routes.

Meld u aan voor de online bijeenkomsten

Wat vindt u van het 
maatregelenpakket?

Meld u vóór 2 juni aan via: beterbereikbaargouwe.nl

Online gesprektafels
In kleine groepen in gesprek over 
de voorgestelde maatregelen.
Data: 9, 10 en 14 juni
Tijd: tussen 14.00 en 21.00 uur

Webinar
Algemene presentatie van het 
voorstel. U kunt uw vragen stellen.
Datum: maandag 7 juni 
Tijd: 19.30 – 20.45 uur
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Op dit moment verwarmen veel Nederlanders hun 
woning en water met aardgas en koken ze op aardgas. 
Dit gebeurt met een cv-ketel. Om klimaatverandering 
tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord 
afgesproken dat we stapsgewijs van het aardgas afgaan 
(uiterlijk in 2050). We stappen over op duurzame 
alternatieven zoals een elektrische warmtepomp, 
groen gas of een warmtenet.
 
Waarom van het aardgas af?
Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij waardoor 
de aarde langzaam opwarmt. Ook is de voorraad 
aardgas in de grond niet oneindig. Daarom moeten we 
op zoek naar een alternatief. In Nederland willen we 
ook nog eens versneld stoppen met gaswinning 
vanwege de aardbevingen in Groningen.

Transitievisie Warmte 
Alle gemeenten maken vóór 1 januari 2022 een visie 
over hoe zij dit aanpakken: de Transitievisie Warmte. 
Dus ook Gemeente Alphen aan den Rijn. In dit plan 
beschrijven we de meest geschikte alternatieven voor 
aardgas in onze gemeente. 

Verkenningsbuurten 
Ook kiezen we een aantal wijken en buurten, waar we 
vóór 2030 aan de slag gaan. We noemen dit verken-
ningsbuurten. Samen met bewoners, bedrijven en 
onder andere woningcorporaties bepalen we hoe we 
deze buurten aardgasvrij gaan maken. Dit omschrijven 
we in een buurtuitvoeringsplan. Het alternatief voor 
aardgas moet betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar 
zijn. Ook keuzevrijheid is belangrijk. Pas als we het 
hier met z’n allen over eens zijn, besluiten we van het 
aardgas af te gaan.

Wanneer kunt u de visie lezen?
De ontwerp Transitievisie Warmte is in oktober 2021 
klaar. Daarna wordt de visie ‘ter inzage’ gelegd. Dit 
betekent dat u als inwoner de visie kunt lezen en aan 
de gemeente uw vragen en opmerkingen kunt door-
geven. 

Gemeente Alphen aan den Rijn aardgasvrij

Hoe denken inwoners over aardgasvrij wonen? Wat is het verschil 
tussen een (hybride) 
waterpomp en een 
warmtenet?

In november 2020 hield Gemeente Alphen aan den Rijn 
een enquête over onder andere aardgasvrij wonen. 
Ruim 3.800 inwoners deden mee. 

Reacties inwoners
De helft van deze inwoners is het eens met de plannen 
om woningen zonder aardgas te verwarmen. Ook zijn er 
veel zorgen. Wat houdt het nu allemaal in? Hoe gaat het 
verlopen? Hoe ga ik mijn huis zonder aardgas 

verwarmen? Wat gaat dit allemaal kosten, wie gaat dat 
betalen en zijn we wel echt duurzaam bezig?

Meepraten
Ook gaven inwoners aan hoe zij in de toekomst bij het 
onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ betrokken willen blijven. 
Hieruit zijn het warmtetransitiepanel en de meedenk-
groep voortgekomen. De uitkomst van de enquête vindt 
u op www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.

Een warmtepomp werkt op elektriciteit. Hij haalt 
warmte uit lucht, grondwater of oppervlaktewater. 
Met deze warmte verwarmt u uw huis. Een hybride 
warmtepomp gebruikt u samen met uw cv-ketel om 
uw woning te verwarmen. Als het nog lang duurt 
voordat uw wijk aan de beurt is, kan dit een goede 
tussenoplossing zijn. 

Warmtenet
Bij een warmtenet komt de warmte via warmwater-
leidingen uw huis binnen. U heeft geen cv-ketel 
nodig. Een warmtenet kan een hoge, midden of lage 
temperatuur hebben. Hoe lager de watertempera-
tuur, hoe meer uw huis geïsoleerd moet zijn.
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Energiecoach voor huurders
Huurders van Habeko en Woonforte kunnen binnen-
kort een advies aanvragen bij een energiecoach van 
de huurdersorganisatie. Deze energiecoaches zijn 
speciaal opgeleid om te adviseren over kleine maat-
regelen die huurders kunnen nemen. Hierover volgt 
binnenkort meer informatie.

Energieadvies op maat 
Wilt u graag een gesprek met een professionele ener-
gieadviseur? Vraag dan via de gemeente een energie-
advies op maat aan. U krijgt dan inzicht in de kosten 
van de maatregelen en wat deze u aan energie- en 
kostenbesparing opleveren. Voor dit gesprek betaalt 
u een eigen bijdrage van € 50. De gemeente subsidi-
eert € 120 per advies. Meer informatie:  
www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.

Duurzaamheidslening 
Als huiseigenaar of huurder kunt u een duurzaam-
heidslening aanvragen voor een aantal energiebespa-
rende maatregelen in en aan uw woning. Deze kunt u 
tegen gunstige voorwaarden financieren. Meer infor-
matie: www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.

Collectieve inkoopactie 
Wilt u vloer-, bodem- of spouwmuurisolatie of HR++(+) 
glas laten plaatsen? Dan kunt u zich aansluiten bij de 
collectieve inkoopactie die de gemeente via het 
Duurzaam Bouwloket organiseert. De actie loopt tot 
en met 22 juni 2021. Meer informatie op de website:  
www.duurzaambouwloket.nl/alphenisoleert.

Energiecoach voor huiseigenaren 
Bent u woningeigenaar? Vraag een gratis energieadvies 
aan bij een energiecoach van Energiek Alphen. De ener-
giecoach, een goed opgeleide vrijwilliger, komt bij u 
thuis en brengt samen met u de besparingsmogelijk-
heden in kaart. Ook hulp bij de aanvraag van offertes of 
subsidie behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie: 
www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.

Energiescan voor VvE’s
Bent u bestuurslid van een VvE met minimaal tien apparte-
menten/woningen? U kunt zich dan via duurzaamheids-
loket@alphenaandenrijn.nl aanmelden voor een gratis 
energiescan en om begeleiding te krijgen bij het besluitvor-
mingsproces om duurzame maatregelen te nemen. 

Duurzaam Bouwloket
Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijke orga-
nisatie die u helpt bij de keuze voor betrouwbare 
leveranciers en bij het aanvragen van offertes. Meer 
informatie: www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.

Hoe kan ik meepraten over de warmtetransitie? 

Aardgasvrij:  
wat kunt u nu al  
doen?

Met de warmtetransitie bedoelen we de overgang van 
aardgas naar een andere, duurzame manier van 
verwarmen. Als inwoner van de gemeente Alphen aan 
den Rijn bent u van harte welkom om hierover mee te 
denken. Word lid van het warmtetransitiepanel en u 
krijgt regelmatig bericht over de voortgang. Of denk en 
praat mee in de meedenkgroep. Er zijn al twee bijeen-
komsten geweest en de derde en laatste staat gepland 
op 1 juni 2021. De verslagen van de eerste twee 
meedenkgroepen kunt u lezen op de website  
www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.

Hoe meld ik me aan?
Om u aan te melden voor het warmtetransitiepanel of 
de meedenkgroep stuurt u een e-mail naar 
duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl. Vermeld 
duidelijk waar uw voorkeur naar uitgaat. Ook kunt u 
een buurtinitiatief starten of u daarbij aansluiten. In 
gemeente Alphen aan den Rijn zijn al enkele plaatselijke 
burgerinitiatieven actief, zoals Energiek Alphen, Groene 
Hart Energie en Entral. 

U kunt zich als huiseigenaar voorbereiden op een 
aardgasvrij huis door te isoleren. Bij lagetempera-
tuurverwarming, zoals met een warmtepomp, is 
isolatie zelfs de belangrijkste maatregel. Zonder 
vergaande isolatie wordt een huis met een verwar-
ming op lage temperatuur niet goed warm. Met 
isolatie gaat er weinig warmte verloren en is er 
minder energie nodig om uw huis te verwarmen. 
Denk aan dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR++(+) 
glas en zonnepanelen. In uw keuken kunt u kiezen 
voor elektrisch koken (bijvoorbeeld inductie). Ook 
zonder (grote) investeringen kunt u al energie 
besparen en krijgt u meer comfort in uw huis. Als 
huiseigenaar en huurder kunt u ook kleine verande-
ringen doorvoeren, zoals het aanbrengen van tocht-
strips of radiatorfolie.

Ondersteuning
Gemeente Alphen aan den Rijn kan u ondersteunen 
met energieadvies, een collectieve inkoopactie en 
een duurzaamheidslening. Kijkt u voor het  
meest actuele aanbod op onze website 
alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.
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Publicaties
Exploitatieovereenkomst Steekterweg 
17-19, Alphen aan den Rijn, en 
Achtermiddenweg 2a, Aarlanderveen
Op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimte-
lijke ordening maken burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn bekend dat zij met de eige-
naren van de percelen aan de Steekterweg 17-19 in 
Alphen aan den Rijn en de Achtermiddenweg 2a in 
Aarlanderveen een anterieure exploitatieovereen-
komst hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor een 
ontwikkeling op deze percelen. De voorgenomen 
ontwikkeling betreft:
-  de realisatie van vijf nieuwe, vrijstaande woningen 

op de locatie aan de Steekterweg in ruil voor sloop 
van agrarische bedrijfsbebouwing op de locaties 
aan de Steekterweg en de Achtermiddenweg;

-  het omzetten van drie agrarische bedrijfswo-
ningen in burgerwoningen op de locaties aan de 
Steekterweg en de Achtermiddenweg.

De gemeente heeft zich bereid verklaard de 
hiervoor benodigde planologische procedure te 
voeren. De kosten van planontwikkeling en de 
daarvoor noodzakelijke onderzoeken komen voor 
rekening van initiatiefnemer en de initiatiefnemer 
vergoedt aan de gemeente mogelijke planschade 
die voortkomt uit dit plan.

Inzien
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het 
Besluit ruimtelijke ordening, van 27 mei tot en met 
7 juli 2021 ter inzage bij de informatiebalie 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 
telefoonnummer 14 0172. Tegen de gesloten over-
eenkomst en deze zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst staat geen bezwaar of 
beroep open. Voor informatie over de overeenkomst 
kunt u contact opnemen met Evelien Speelman van 
het team Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemener-
giesystemen buiten interferentiegebieden of het 
lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater 
anders dan vanuit een inrichting is een vergunning 
niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van 
de activiteiten voldoende. Burgemeester en 
wethouders hebben de volgende melding 
ontvangen:
-  WKO Nederland BV, Rijneveld 150 in Boskoop: het 

aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem 
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. 
De stukken liggen niet ter inzage.

Nieuwe straatnamen Westvaartpark en 
Bentwijck vastgesteld
Burgemeester en Wethouders hebben op 18 mei 
2021 besloten diverse nieuwe straatnamen en 

belopen van straten vast te stellen. Bij het nieuw-
bouwproject Bentwijck te Benthuizen is gekozen 
voor het thema agrarische seizoenen. Besloten is 
het beloop van de nieuwe straten vast te stellen 
zoals staat in de bij dit besluit behorende tekening 
en de straten te benoemen tot Dorserf, Oogsterf, 
Ploegerf, Zaaistraat, Maaierf en de Bentlanden. Bij 
het nieuwbouwproject Westvaartpark in Hazers-
woude Rijndijk is gekozen voor het thema vergeten 
groenten. Besloten is het beloop van de nieuwe 
straten vast te stellen zoals staat in de bij dit besluit 
behorende tekening en de straten te benoemen tot 
Schorseneren, Pastinaak, Mierikswortel, Suiker-
wortel, Peterseliewortel, Haverwortel, Knolkervel, 
Palmkool, Koolrabi en Postelein. Dit besluit wordt 
bekend gemaakt via de website  
www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan 
worden ingesteld binnen zes weken na publicatie. 
In het bezwaarschrift zet u: 
- uw naam en adres; 
- de datum van uw bezwaarschrift; 
-  een omschrijving van het besluit, waartegen u 

bezwaar maakt; 
-  waarom u het niet eens bent met ons besluit; 
- uw handtekening. 
Het bezwaarschrift kunt u sturen naar postbus 13, 
2400 AA Alphen aan den Rijn. Of u dient het 
bezwaarschrift digitaal in via de website van de 
gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
heeft hiervoor uw elektronische handtekening 
(DigiD) nodig.

Vergunningen
12 tot en met 18 mei 2021

Vanwege het coronavirus is de balie van Vergun-
ningen 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 e-mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl. 
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 3E 

afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke huis-
vesting arbeidsmigranten (V2021/413)

-  Oostkanaalweg 4D 
afwijken bestemmingsplan voor wonen 
(V2021/421)

Alphen aan den Rijn
-  Ruisdaelstraat 21 

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/409)
-  Groenoord 141 

plaatsen kunststof kozijnen voorkant 
(V2021/422)

-  Wilhelminalaan 2 
plaatsen acht airco-units binnenzijde en verspreid 
over twee zijgevels zestien ventilatieroosters aan 
buitenzijde (V2021/411)

-  Prins Hendrikstraat 87 
vervangen twee kozijnen door kunststof kozijnen 

met tripleglas (V2021/408)
-  Mexicostraat 20 

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/420)
-  Goudenregenplantsoen 76 

plaatsen dakkapel (V2021/416)
Boskoop
-  Voshol 37 

bouwen laaddocks en corridor (V2021/407)
-  tussen Voshol 35 en 37 

bouwen blokhutkantine (V2021/410)
-  Rietkraag 1 

vervangen houten kozijnen en gevelbekleding 
voor kunststof (V2021/415)

-  Brederodepeer 44 
plaatsen luifel boven voordeur (V2021/419)

Hazerswoude-Dorp
-  Jan van Eycklaan 6 

realiseren opbouw op garage (V2021/418)
Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 231  

afwijken bestemmingsplan voor realiseren 
nieuwe loswal aan de Oude Rijn (V2021/417) 

-  Hondsdijk 34 
realiseren uitbreiding achterzijde en plaatsen 
dakkapellen voorgeveldakvlak (V2021/405) 

-  Lagewaard 25 
vervangen rieten dak en aanbrengen kleine 
aanpassingen bestaande woongedeelte 
(V2021/414) 

-  Dorpsstraat 61 
kappen boom (Leilinde) (V2021/423) 

-  Hondsdijk 30 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en 
vervangen raamkozijn zijgevel voor deur met 
hekwerk (V2021/412)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Planetensingel 30 (12-05-2021) 

plaatsen dakopbouw (V2021/016)
-  Flemingweg 3 (12-05-2021) 

realiseren nieuwe verdiepingsvloer (V2021/160)
-  Baljuwstraat 22 (12-05-2021) 

plaatsen dakopbouw op bestaand dakterras 
(V2021/243)

-  de Aarhof 61 (17-05-2021) 
intern verbouwen winkelpand en verplaatsen 
gaskoeler (V2021/290)

-  Donizettihof 57 (12-05-2021) 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/321)

-  Cantharel 12, 36 (18-05-2021) 
plaatsen extra glaswand op bestaande balkon-
schermen (V2021/302)

-  Zuiderkeerkring 332 (12-05-2021) 
vervangen alle kozijnen en deuren door kunststof 
(V2021/398)

-  Vestastraat 61 (12-05-2021) 
plaatsen houten, half open, ongefundeerde over-
kapping voor fietsen en container (V2021/382)

Boskoop
-  Zilverschoon 22 (12-05-2021)
-  plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/387)
Hazerswoude-Dorp
-  Burgemeester Warnaarkade 38 (12-05-2021) 

plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/358)

Lekker Lang Zelfstandig. Een  
campagne voor en met inwoners
Misschien heeft u ze al wel gezien in de krant of op 
internet: advertenties en banners van Gemeente 
Alphen aan den Rijn waarin de voordelen van zelf-
standig zijn en blijven voor ouderen onder de aandacht 
worden gebracht. Maar is u ook iets opgevallen aan de 
mensen die op de foto staan in deze campagne?

‘Echte’ mensen
Omdat deze campagne speciaal gericht is op de 
inwoners van Gemeente Alphen aan den Rijn, was 
het niet meer dan logisch om voor de foto’s vooral te 
werken met mensen die daadwerkelijk in de 
gemeente wonen. Dus als u dacht bij het zien van de 
posters ‘hé, die ken ik’, dan kan dat kloppen.

Niet straks, maar nú
De campagne heeft als doel mensen ervan bewust te 

maken hoe zij zo lang en prettig mogelijk zelf-
standig kunnen blijven leven. Het is verstandig om 
daar al wat eerder over na te denken. Dat hebben de 
personen die in de campagne te zien zijn ook 
gedaan. Ze gaan eropuit, maken met handige elek-
tronische oplossingen het wonen gemakkelijker, 
zorgen dat ze financieel veilig zijn en zijn zelf-
standig. Soms doordat ze een beetje hulp krijgen 
met bijvoorbeeld praktische zaken.

U hoeft het niet alleen te doen
De gemeente helpt u daarbij samen met haar samen-
werkingspartners. Of het nu gaat om verhuizen, 
verbouwen, hulp, vrijwilligerswerk, gezellige activi-
teiten of een cursus aan de slag met uw smartphone. 
Daarom zeggen we, net als in de campagne: Tot 
straks, op www.lekker-lang-zelfstandig.nl.



15Groene Hart Koerier
woensdag 26 mei 2021

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 Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, 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
Koudekerk aan den Rijn
-  Ridderhoflaan 71 

plaatsen uitbouw op huidige terras eerste verdie-
ping (V2021/231)

Definitief afwijkingsbesluit 
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor 
-  bouwen school inclusief buitenbergingen op de 

locatie naast De Bentlanden, sectie B - perceel 
2619 in Benthuizen (V2020/403) 

De omgevingsvergunning is verleend met toepas-
sing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º, 
juncto artikel 3.10, eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

Procedure
In de periode van terinzagelegging kan tegen het 
besluit tot verlening van de omgevingsvergunning 

beroep worden ingesteld door belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tot het indienen van 
een zienswijze op het ontwerpbesluit. Het beroep 
richt u aan de rechtbank Den Haag, sector bestuurs-
recht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een 
beroepschrift bevat de reden van het beroep en het 
kenmerk van het betreffende besluit. Verder is het 
beroepschrift gedateerd en voorzien van naam, 
adres en handtekening van de belanghebbende. 
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Uranusstraat 118
Boskoop
- Boomgaard 183
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Loevestein 103 

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. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
kunt uw bezwaar ook per post 
indienen via Gemeente Alphen aan den 
Rijn, t.a.v. burgemeester en wethou-
ders, 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.

Verleende tijdelijke terrasvergunningen 
tot 1 oktober 2021
Alphen aan den Rijn
-  Julianastraat, diverse horeca-ondernemers 

(D2020/074) verleend op 26 april 2021 
-  Cafe De Heul, Oudshoornseweg 19 

(D2020/062) verleend op 23 april 2021
-  Grand Cafe Eigth, Euromarkt 2 (D2020/068) 

verleend op 23 april 2021
-  Grand cafe De Zaak, Rijnplein 17 (D2020/063) 

verleend op 23 april 2021
-  Wet and Wild, Sportlaan 5 (D2020/064) 

verleend op 23 april 2021
-  Maggie Blue, Hooftstraat 2 (D2020/069) 

verleend op 23 april 2021
-  Knoss, Rijnkade 12 (D2020/070) verleend op  

23 april 2021
-  Hendricks Pub, Prins Hendrikstraat 119 

(D2020/072) verleend op 26 april 2021
-  Plein 62, Julianastraat 62 (D2020/067) verleend 

op 23 april 2021
-  De Gelaarsde Kat, Hooftstraat 81 (D2021/029) 

verleend op 14 mei 2021
-  Sapori di Stefano/Fizzi, Noorderkeerkring 

10,12,14 (377134) verleend 30 april 2021 
Boskoop
-  Grandcafe De Hoek, Zijde 175 (D2020/073) 

verleend op 26 april 2021
-  De Roos, Parklaan 4 (D2020/065) verleend op  

26 april 2021
-  Gouwezicht, Barendzstraat 8 (D2021/022) 

verleend op 30 april 2021

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. Dit kunt u bij voorkeur digitaal 
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, 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.

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 27 mei 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein  
(19.30 uur, digitaal, live te volgen via de website)

•  Eerste debat wensen en bedenkingen oprichten Stichting Alphen Vitaal
•  Achtergrondinformatie Collegebesluit Bestuursopdracht ‘Quasi inbesteding Buurtsportcoaches’
•  Kennismaking met partners Preventie en voorschoolse educatie
•  Bespreken voortgang voorbereiding doordecentralisatie maatschappelijke zorg

Donderdag 27 mei 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein  
(19.30 uur, digitaal, live te volgen via de website)

•  Kort bespreken collegebesluit BVO Rijn en Braassem goedgekeurde jaarrekening 2020 op verzoek 
van D66 en verlate aanlevering kadernota 2022

•  Eerste debat Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021
•  Eerste debat Instellen strategisch verwervingsbudget

Donderdag 3 juni 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, live te volgen via de website)

 Agendapunten onder voorbehoud:
•  Instellen en beschikbaar stellen middelen Strategisch verwervingsbudget 
•  Wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2021 
•  Eerste debat Wensen en bedenkingen Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland
•  Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021, vaststellen en instemmen met verwerking van de 

financiële mutaties in de jaarrekening 2020
•  Wensen en bedenkingen over oprichten Stichting Alphen Vitaal
•  Instemmen met Statutenwijziging Stichting Wijkcomité Groenendijk Hazerswoude-Rijndijk 
•  beschikbaar stellen incidenteel en structurele budgetten Verbeterplan Informatiebeheer 
•  Vaststellen en beschikbaar stellen middelen (geheime) Grond- en facilitaire exploitatie Havenfront 
•  Verzamelbesluit zienswijzen conceptbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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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.).

FLEXWERKPLEKKEN

Eigen kamer ‘Corona Proof’ 
Sfeervolle werkplek
Afgesloten overleg ruimtes

Boeken vanaf een dagdeel
Abonnement mogelijkheid
Persoonlijk aanbod

Publieke WIFI
Gratis parkeren
Koffie & thee faciliteiten

Plantariumgebouw   |   Italiëlaan 4   |   2391 PT Hazerswoude-Dorp 
www.plantariumgebouw.nl | info@plantariumgebouw.nl   |   0172-235440 

ITC-TERREIN BOSKOOP/HAZERSWOUDE

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Melanie Zonderop

Hallo, ik ben Melanie Zonderop, ik ben 
getrouwd en heb twee kinderen; een zoon 
van 12 en een dochter van 9. Ik ben niet 
geboren, maar wel getogen in Hazerswoude 
Rijndijk. Ik was 1,5 jaar toen ik met mijn 
ouders vanuit Leiden naar Hazerswoude 
verhuisde en heb hier een heerlijke jeugd 
gehad. Ik was veel aan het buitenspelen 
met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt 
en was lid van allerlei clubs en verenigingen 
in het dorp, maar een van de belangrijkste 
dingen in mijn leven was toch wel dansen 
en ik deed klassiek ballet, moderne dans, 
streetdance en zat in de presentatiegroep 
van balletstudio Mirjam Ouwerkerk.
Waar de andere gezinsleden inmiddels 
allemaal de Rijn over zijn gestoken naar Koudekerk, ben ik altijd in Hazerswoude Rijndijk blijven 
wonen. Al vanaf dat we zijn gaan samenwonen, kijken mijn man Peter en ik graag allerlei 
verbouwingsprogramma’s op tv en hadden de wens om ooit zelf zoiets te kunnen doen. Vier jaar 
geleden kwam hiervoor een kans op ons pad, die we hebben gegrepen en zo konden wij onze 
eigen Grote Verbouwing doen aan de Rijndijk. Het was een intensieve tijd, maar we zijn nog elke 
dag blij met het resultaat en wonen hier heerlijk!
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leerkracht bij Mytylschool De Thermiek in Leiden; 
dit is een school voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Omdat 
deze school een regionale functie heeft, kom ik in mijn werk ook regelmatig kinderen uit onze 
gemeente tegen. Ik doe dit werk met heel veel plezier; ik vind het een uitdaging om het beste uit 
ieder kind te halen en het is nooit saai! In mijn vrije tijd ben ik druk met onze kinderen, sporten 
bij Sport2b Fit, wandelen, koken en rommelen in huis; vervelen doe ik mij nooit.
Bij deze draag ik het stokje over aan Helga Nieuwenhuijzen, die in haar drukke leven ook nog 
tijd vrijmaakt om vrijwilligerswerk te doen in onze gemeente, maar daar zal zij zelf jullie alles 
over vertellen!

 Deel o-theek Rijnwoude gestart
Inmiddels hebben alle inwoners van Rijnwoude een folder ontvangen over ‘Deel 
o-theek Rijnwoude’, een nieuw initiatief van Actief Rijnwoude. Hopelijk heeft u 
de moeite genomen deze folder aandachtig te lezen.  Want? Delen willen we toch 
allemaal? Deel o-theek Rijnwoude werkt heel eenvoudig
Wanneer u spullen wilt aanbieden meldt u dat aan. Actief Rijnwoude zorgt ervoor dat 
dit komt te staan op een digitaal platform (onderdeel van de website van Actief Rijn-
woude) Wanneer u spullen zoekt gaat u naar deze website. Heeft u wat gevonden dan 
neemt u zelf contact op met de aanbieder en samen gaan jullie vervolgens afspraken 
maken. 

Het formulier, te gebruiken om spullen aan te bieden, kunt u downloaden vanaf 
de website van Actief Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl . Vervolgens kunt u dit 
zelf invullen en terugsturen. Lukt dat niet dan kunt u ook altijd contact opnemen 
met een kern coördinator.
Actief Rijnwoude brengt dus vraag en aanbod van spullen bij elkaar maar is niet 
verantwoordelijk voor de match en evt. gevolgen van de door de aanbieder en af-
nemer gemaakte afspraken.

Heeft u vragen over Deel o-theek Rijnwoude dan kunt u contact opnemen met:
Kern coördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk: 
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
Kern coördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
Operationeel leidinggevende: 
Jos@actief-rijnwoude.nl /06-23328302/Jos Timmermans.
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Bedankt!!!!
Wat waren wij blij met alle spellen die wij op school 
mochten verzamelen. Wij willen alle mensen middels 
deze foto graag bedanken. 

Er is massaal gehoor gegeven aan onze oproep en daar zijn wij als 
school heel erg blij mee. Het was zoveel dat het niet allemaal in 
onze nieuwe Breinheldenkast paste. Daarom is een groot gedeelte 
van de spellen in het magazijn gezet. Op deze manier kunnen wij 
rouleren en hebben de kinderen af en toe wat nieuws. 

Basissschool De Tweeklank Hazerswoude-Rijndijk 

TOM in de Buurt Rijnwoude 
Heropening Ruil- en 
Cadeauwinkel
De Ruil – en Cadeauwinkel van TOM in de Buurt is  lange tijd gesloten geweest 
in verband met de coronapandemie, echter per vrijdag 28 mei heropent TOM op-
nieuw haar deuren. 

De winkels zijn tevens verhuisd 
naar het maatschappelijke deel 
van het Dorpshuis De Som aan 
de Joseph Haydnlaan 5, Ha-
zerswoude-Rijndijk. In verband 
met de coronapandemie start 
men met 1 x per week, en wel 
weer op de vrijdagmiddag van 
14 tot 16 uur. Daar men zich 
momenteel nog aan de corona-
maatregels moet houden, moet 
men zich vooraf voor een be-
zoek aanmelden. Aanmelding 
kan telefonisch bij TOM in de 
BUURT Rijnwoude via nr. 088-
9004567. Daar de beschikbare 
ruimte voor de winkels erg be-
perkt is, mag er slechts één be-
zoeker, gedurende 20 minuten 
naar binnen. Anders dan voor-
heen, wordt er nu alleen nog 
maar heren- en dameskleding 
en kinderkleding vanaf maat 
86 en accessoires, zoals tassen, 
sjaals, etc geruild. Dit kan helaas 
niet anders omdat de beschik-
bare ruimte verkleind is. Daar-
om is het aantal items die men 
kan inbrengen ook verlaagd 
naar maximaal 5 items per be-
zoek. Dit zijn seizoensgebonden 
artikelen en dienen netjes en 
schoon te zijn. Voor ingebrachte 
items kan men punten ontvan-
gen. Nieuwe klanten ontvangen 
altijd 10 punten cadeau.

Voor de kleine beurs
In de cadeau winkel kun je 
spulletjes kopen vanaf € 0,50 
tot € 10,00. Van de opbrengst 
worden er nieuwe materialen 

aangeschaft en ook iets terugge-
geven aan de inwoners van de 
voormalige gemeente Rijnwou-
de. Dit jaar hoopt men een leu-
ke bijdrage te kunnen doen aan 
de Jeugdvakantieweek in Kou-
dekerk. 

Eigen "bouw"
De artikelen, welke in de ca-
deauwinkel worden aangebo-

den, worden allemaal door 
vrijwilligers of inwoners uit 
voormalig Rijnwoude tijdens de 
activiteitenmiddagen van TOM 
in de BUURT gemaakt. 
Deze activiteiten worden nor-
maal gesproken gehouden op 
maandagmiddag tussen 13.30-
16.00 uur in het Dorpshuis De 
Som, Joseph Haydnlaan 5, te 
Hazerswoude Rijndijk en op 

donderdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in Verzorgingshuis de 
Driehof in Hazerswoude-Dorp 
aan de Dorpsstraat 27, Hazers-
woude-Dorp. Voor alsnog lig-
gen deze activiteiten in verband 
met de coronapandemie stil.

Beide winkels worden door 
vrijwilligers van TOM gedraaid. 
Voor het bemannen en bevrou-
wen van de ruil- en cadeau-
winkel zijn altijd nieuwe gast-
heren/gastvrouwen van harte 

welkom! Bent u geïnteresseerd 
of wilt u meer informatie, bel 
even met voornoemde telfnr. 
088-9004567 en vraag naar An-
gelique van Rosmalen of Nata-
scha Schellingerhout. U kunt 
ze ook via de mail bereiken via 
a.vanrosmalen@tomindebuurt.
nl  en n.schellingerhout@to-
mindebuurt.nl 
We hopen u (weer) snel te mo-
gen ontmoeten, u bent van har-
te welkom!
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Opening BSO Klassewerk

Ingezonden bijdrage 

Beste koudekerkers 
Als bewoner van Koudekerk is het PWA bad een belangrijk on-
derdeel van ons dorp. Vroeger voor onze kinderen en nu ik opa 
ben ook voor onze kleinkinderen. 

Het PWA bad is voor onze kleine kinderen belangrijk en een 
ontmoetingsplek voor de jongeren. We mogen ons gelukkig 
prijzen dat we een zwembad hebben.

Vorig jaar was het door Corona en het gebrek aan jongere vrij-
willigers best een vervelend jaar. 
Zelfs nu in deze tijd waarin vakanties nog onduidelijk zijn bied 
het PWA bad die ontspanningsplek voor jonge gezinnen. En de 
oudere kunnen smorgens heerlijk baantjes trekken. En gelukkig 
door de versoepelingen mag en kan het PWA bad weer open. 

Het Koudekerk PWA zwembad wordt al jaren gerund door vrij-
willigers die belangeloos hun inzet geven om het behoud van 
dit prachtige zwembad. Om hun en het zwembad te steunen 
deze oproep. 
Laten we dit jaar zoveel mogelijk abonnementen afnemen en 
ook als u er weinig gebruik van maakt steunt met uw 'donatie' 
toch het PWA bad.
En mocht er jonge ouders of jongere zijn die als vrijwilliger 
willen meehelpen vraag dan informatie of meld je aan om de 
oudere generatie vrijwilligers te helpen. 

De oproep om het PWA bad te steunen is dan aan een ieder die 
het een warm hart toedraagt.
Voor informatie en vragen aan de kassa of via info@pwabad.
nl Zie ook de site pwabad.nl

10.000 kinderen bezorgen Liefs 
kaarten door heel Nederland
De actie Liefs voor Basisscholen is ontstaan als een lief gebaar na een raar school-
jaar. Het was pittig voor de kinderen, leerkrachten en ouders. Enthousiaste onder-
nemer Brenda Zaal wil een positief statement maken en geeft kaarten cadeau aan 
basisscholen door heel het land. Vrijdag 28 mei bezorgen duizenden basisschool-
kinderen een lief kaartje in de buurt. Dus ga maar alvast voor de brievenbus liggen!
 

Liefs voor basisscholen
De actie ontstond om aandacht 
voor haar crowdfunding cam-
pagne te genereren. Een ludie-
ke actie om te laten zien wat ze 
dagelijks doet: liefs versprei-
den en een mooi gevoel bezor-
gen. "Als mens en bedrijf vind 
ik belangrijk terug te geven aan 
de maatschappij. Zo ontstond 
dit initiatief Liefs voor Basis-
scholen. We geven de deelne-
mende basisscholen kaarten ca-
deau, de kinderen gaan aan de 
slag met een lieve boodschap op 
de achterzijde en de leerkrach-
ten zorgen er voor dat ze in de 
buurt worden bezorgd op vrij-
dag 28 mei." Inmiddels is ze een 
beetje geschrokken van haar ei-
gen actie. "We staan al op bijna 
10.000 kinderen na één dag. Dit 
kan wel eens uit de hand gaan 
lopen." Zo weet Brenda zichzelf 
ook nog regelmatig te verrassen. 

Iets liefs sturen
LiefsLabel ontstond in 2015 aan 
de keukentafel, waar Brenda 
een persoonlijke slinger maak-
te voor een vriendin. Het bleef 
niet bij die ene slinger, ze be-
gon een webshop en is inmid-
dels verhuisd van de keukenta-
fel naar haar eigen werkplek op 
de Werf in Alphen aan den Rijn. 
"Dat door de coronacrisis de be-
hoefte elkaar iets liefs te kun-
nen sturen zo toe zou nemen 
dat had ik natuurlijk helemaal 
niet aan zien komen. Net als 
bijna alle ondernemers vreesde 
ik voor mijn bedrijf. LiefsLabel 
is daardoor het afgelopen jaar 
sneller gegroeid dan verwacht”, 
aldus Zaal. 

Sociaal en duurzaam
De ondernemer ontwerpt de 
producten zelf en werkt voor de 
productie ook samen met zor-
ginstellingen en verschillen-
de dagbestedingen. Zo maakt 
ze grote meetlatten van boom-
stammen en in samenwerking 

met een zorgkwekerij kruiden-
tuintjes in houten kisten. “Als 
je bij ons iets koopt, maak je zo 
letterlijk heel veel mensen blij, 
de creatieve makers van de dag-
besteding, jezelf en natuurlijk 
de ontvanger”, legt Brenda en-
thousiast uit. 

Groeispurt
Juist nu het zo goed gaat staat 
Brenda voor een nieuwe uitda-
ging. Ze is op zoek naar inves-
teerders die LiefsLabel willen 
helpen groeien. "Om de groei-
spurt te financieren en verder te 
groeien ben ik een crowdfun-
ding gestart via Crowd About 

Now. Iedereen die in ons bedrijf 
gelooft kan mee doen." 
Met de investering kan Lief-
sLabel onder andere de samen-
werkingen met zorginstellingen 
uitbreiden, investeren in de op-
timalisatie en bekendheid van 
de webshop en het team uit-

breiden. In totaal is minimaal 
50.000 euro nodig om de groei 
te financieren. 

Laatste kans!
Ik heb nog 'maar' 20 mensen 
nodig die 1000 euro willen in-
vesteren in het liefste bedrijf van 
Nederland. Dit is de laatste kans! 

Op dit moment is ruim 27.000 
euro (54%) van het gewenste 
bedrag binnen. Heb je interes-
se om mee te groeien met een 
bedrijf waar iedereen blij van 
wordt? Dat kan t/m 31 mei van 
10 - 10.000 euro. Alle info: lief-
slabel.nl/investeer

‘Liefs verspreiden en een mooi 
gevoel bezorgen. ’

– Brenda

Maandag 17 mei opende BSO 
Klassewerk van Junis Kinder-
opvang haar deuren. De BSO 
is onderdeel van kindcentrum 
Meesterlijk in het dorpshuis. Op 
feestelijke wijze zijn de kinderen 
verwelkomt en was het de eer 
aan Esmee om samen met clus-
tercoördinator Paula het zelfge-

maakte lint door te knippen met 
een levensgrote schaar.  De kin-
deren van het kinderdagverblijf 
vonden dat nog wat spannend 
en keken vanaf een afstandje 
toe. 
Na eens rustig rond gekeken 
hebben, bombardeerde de aan-
wezige kinderen de BSO van Ju-

nis al snel tot tofste BSO. Een 
van de meisjes vertelde: “Ik 
vind het super gaaf dat we nu 
op een nieuwe locatie zitten met 
zoveel nieuwe dingen. De Tik-
Tok-hoek vind ik het leukst. Je 
kan je daar verkleden met ech-
te jurken, kettingen en hoedjes 
en dan leuke dansjes doen voor 
de spiegels!” Ook de tuin, wel-
iswaar met vreemde voorwer-
pen, viel in goede aarde. 

Een multifunctionele plek
Clustermanager Reliza is blij dat 
er naast de kinderopvang (0-4 
jaar) nu ook een plek is voor kin-
deren die gebruik maken van de 
buitenschoolse opvang. Reliza: 
“Deze locatie leent zich er goed 

voor om juist de doelgroep van-
af 8 jaar aan te spreken. Dorps-
huis De Som (voorheen De 
Meester) is een multifunctione-
le plek.” Naast de bibliotheek en 
Tom in de Buurt zijn er ook al-
lerlei andere culturele en maat-
schappelijke instellingen waar 
de BSO leuke activiteiten mee 
kan bedenken. Reliza vertelt 
verder over de BSO: “Vrijwilli-
gers van de tuingroep hebben al 
een start gemaakt aan een leer-
zame belevingstuin. We kun-
nen niet wachten om straks de 
zelfgemaakte kruiden te proe-
ven. Het is echt een prachtige 
locatie waar alles samen komt 
in de kern van Hazerswoude-
Rijndijk.” 
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Deuren Bibliotheek 
weer open  
Na al die maanden is het eindelijk weer mogelijk te snuffelen in de overvolle boekenkasten. De 
vestigingen in Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk zijn vanaf 26 mei te bezoeken mét 
een tijdslotreservering vooraf. Het afhaalloket blijft ook bestaan. Voor alleen het ophalen van on-
line gereserveerde boeken en het inleveren van materialen is een tijdslot reserveren niet nodig.  

Ingezonden brief

"De geschiedenis herhaalt zich: Volksraadpleging gemani-
puleerd, toen en nu." 

Een volksraadpleging mis-
bruiken is van alle tijden
In 2008 – 2009 had tijdelijke vrouwelijke burgemeester van 
Rijnwoude de taak gekregen (van de provincie) om een fu-
sie tussen Rijnwoude en Boskoop klaar te stomen. Er waren 
ook publieksraadplegingen en klankbordgroepen in Rijnwoude 
en Boskoop. De verslagen daarvan waren echter zo danig ver-
draaid dat degenen die bij die bijeenkomsten waren, zeiden: 
"ik was niet bij de bijeenkomst waar gezegd is wat in de rap-
portage staat". Kortom de presentatie gaf een verdraaid beeld 
van de werkelijke uitkomsten van de opinie peiling. 
Uiteindelijk hebben de deelnemers van de volksraadpleging de 
conclusies opgesteld: "De bevolking is tegen een fusie." En de 
fusie Boskoop Rijnwoude is niet doorgegaan. Uiteindelijk is er 
een fusie: Alphen,  Rijnwoude en Boskoop gekomen. 

Dat was het TOEN , in het NU gebeurt iets dergelijks. Er is een 
“zogenaamde” enquête gehouden over de toekomstige energie 
voorziening. Bas Vermond heeft alle stukken over het tot stand 
komen van de enquête geanalyseerd. De enquête is niet gehou-
den bij een representatieve steekproef, maar ook bij bepaalde 
(voorstanders) groepen.  Namelijk diegenen die al eerder een 
vragenlijst hadden ingevuld.  Enquête doodzonde nummer 1. 

De uitkomsten van deze enquête zijn dus niet van toepassing 
op de inwoners als geheel. Ook de deelnemers aan de enquête 
hebben kritiek op de presentatie van de  resultaten. De gemeen-
te heeft besloten niet op deze kritiek in te gaan en heeft een al-
gemene reactie teruggestuurd.

De vraagstelling in de enquête is door de gemeente aangepast 
omdat men het woord WINDTURBINE te gevaarlijk vond. Het 
zou de inwoners bang kunnen maken. Het is vervangen door 
“windmolen”. Daarbij denk je eerder aan iets van 40 meter 
hoog en niet aan een toren van 240 meter hoog. Van zonne-
weiden wordt gezegd dat ze gecombineerd worden met extra 
natuur, terwijl een zonneweide natuur vernietigt.
Enquête doodzonde nummer 2.

Hoewel het wel in de opzet van de enquête stond, zijn de be-
staande dorpsoverleggen niet geraadpleegd, ondanks alle toe-
zeggingen hierover. Enquête doodzonde nummer 3.

De gemeente heeft onder het mom van burgerparticipatie het 
gewenste resultaat gepresenteerd en bewust tegenstanders bui-
ten spel gezet. Uit de enquête kan dus niet geconcludeerd wor-
den dat er draagvlak is voor windturbines langs de N11 en 
elders in het Groene Hart zoals de gemeente wel wil doen ge-
loven .

Hopelijk hebben de raadsleden zoveel verstand van enquêtes 
dat ze deze (en andere fouten) niet accepteren en de besluiten 
die de gemeente over de toekomstige energievoorziening wil 
nemen, niet toestaan. Dus geen windturbines in het Groene 
Hart. Er staan er al genoeg. En zonnepanelen horen op daken, 
zoals menige boer al heeft bewezen.

Gerard de Boer

Met de opening in fase 2 geldt 
nog wel een aantal richtlij-
nen waaronder het reserveren 
van een tijdslot. Dat kan geluk-
kig heel eenvoudig via www.
bibliotheekrijnenvenen.nl. De 
tijdvakken zijn lekker ruim. De 
bezoeker kan daardoor binnen 
het tijdvak zelf kiezen op welk 
moment hij naar de Bibliotheek 

komt. Omdat er een beperkt 
aantal mensen tegelijk in het ge-
bouw aanwezig mag zijn, werkt 
de Bibliotheek met mandjes. 
Zijn ze op, dan moet de bezoe-
ker even wachten voor hij naar 
binnen mag. Je kunt materialen 
inleveren, lenen en vragen stel-
len. Ook printen, scannen en 
kopiëren is weer mogelijk. Acti-

viteiten blijven voorlopig alleen 
online plaatsvinden.

Op de website van Bibliotheek 
Rijn en Venen staat precies wan-
neer welke vestiging open is en 
hoe het reserveren van een tijd-
slot in zijn werk gaat. Voor vra-
gen kun je contact opnemen 
met tel. 0172-475771. 
 

Welke organisatie moet Stichting Kringloop 
Alphen een donatie geven? Dat bepaal jij! 
 

Directeur Martin van Keeken van Stichting Kringloop Alphen vertelt: “Stichting 
Kringloop Alphen bestaat 30 jaar en in al die jaren is het steunen van goede doelen 
een belangrijk onderdeel van onze stichting geweest. 

Op 4 september 2021 organise-
ren we een jubileumveiling. Wij 
vinden de veiling een uitgelezen 
kans om goede doelen te laten 
delen in de feestvreugde: tien 
goede doelen zullen vanuit de 
veilingopbrengst een mooie bij-
drage ontvangen. Een paar we-
ken geleden riepen we iedereen 
op hiervoor goede doelen aan te 

melden. De reacties op onze op-
roep waren overweldigend! De 
vijftien goede doelen die zijn 
genomineerd zijn: Alphense 
Reddingsbrigade, De Herbergier 
Hazerswoude-Rijndijk, Dieren-
asiel Alphen aan den Rijn, Ge-
zinshuis Spinning Wheel, PWA-
bad, RESA, Scouting Alphen aan 
den Rijn, Stichting Dierenam-

bulance Alphen aan den Rijn en 
omstreken, Stichting Droom-
dag, Stichting Fietsmaatjes Alp-
hen aan den Rijn, Stichting Hos-
picegroep Alphen aan den Rijn 
– Nieuwkoop, Stichting Kinder-
boerderij Alphen e.o., Stichting 
Huttenbouw Alphen aan den 
Rijn, Toneelvereniging E.B.S. en 
VPTZ Aurelia. 

 Welke tien doelen uiteinde-
lijk een deel van de veilingop-
brengst krijgen, mag jij mee-
bepalen! Als jij goederen en/
of textiel bij één van onze ves-
tigingen brengt, krijg je een 
stemmuntje. Bij de ingang van 
de kringloopwinkels in Alphen 
en Hazerswoude staan 15 ko-
kers, voor elk van de 15 deel-
nemende goede doelen één. Je 
doet het muntje in de koker van 
het goede doel dat je een warm 
hart toedraagt. Dit kan tot 12.00 
uur op 5 juni. Alleen de tien 

doelen die om 12.00 uur op 5 
juni 2021 de meeste stemmen 
hebben, krijgen een deel van de 
veilingopbrengst. Daarom roep 
ik iedereen op: wil je dat het 
goede doel dat je een warm hart 
toedraagt kans maakt op een 
mooi bedrag? Bemachtig dan 
een muntje en stop het in de ko-
ker van je goede doel.”
 

Alle spelregels zijn te vinden op 
www.kringloopalphen.nl 

en 
www.kringloophazerswoude.nl.
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Beyond Meat, toonaangevend producent van plantaardig vlees, heeft in samenwerking met Zandbergen World’s Finest 
Meat een nieuwe productiefaciliteit in Zoeterwoude geopend, The New Plant. De samenwerking maakt het mogelijk 
om aan de groeiende Europese vraag naar Beyond Meat producten te kunnen voldoen. In deze hypermoderne 

productielocatie worden de innovatieve plantaardige vleesproducten van Beyond Meat geproduceerd. 

Voor deze locatie in Zoeterwoude zoeken wij:

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je meer weten over de openstaande functies? 
Ga naar www.thenewplant.nl voor de vacature-omschrijvingen. 

Solliciteren kan door je cv met motivatie te sturen naar hrm@thenewplant.nl. 
Heb je nog vragen, neem contact op met Raymond Pouw, telefoonnummer: 071-5815006.

Wij bieden:
• Afwisselende en boeiende functies bij een sterk 

internationaal bedrijf met een familiaire cultuur en 
betrokken collega’s;

• De mogelijkheid om met een toonaangevend merk 
met grote groeipotentie te werken;

• Ruimte om ideeën en initiatieven te ontplooien voor 
het verder ontwikkelen van het bedrijf, de afdeling 
en jezelf;

• Tweemaal een jaarcontract met uitzicht op vast 
dienstverband.

Productiemedewerkers
Productieafdeling

Machine Operator Food Processing
Productieafdeling

Technisch Machine Operators
Verpakkingsafdeling

Order Management Medewerker
Afdeling Supply Chain

Quality Control Medewerker
Kwaliteitsafdeling

Quality Assurance Medewerker
Kwaliteitsafdeling


