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Initiuatiefvoorstel kreeg brede steun in gemeenteraad...

Buurtbus voor de dorpen 
stapje dichterbij!

BEZORGERS 
GEZOCHT

voor een buitenwijk van de Groene Hart 
Koerier in  Hazerswoude-Dorp omg. Voor-

weg! Iets voor jou?  Meld je snel aan 

0172-430151

door Diana Baak

Er is behoefte aan open-
baar vervoer met een 
buurtbus in de dorpen, 
zodat iedereen op eigen 
kracht overal kan komen 
in de naaste omgeving. 

Buurtvervoer Boskoop, Actief 
Rijnwoude en de dorpsoverleg-
gen willen de volgende stappen 
zetten om het initiatief verder te 
brengen. 

Bereikbare voorzieningen
Raadsleden Bas van Polanen 
(VVD) en Peter Versteeg (Nieuw 
Elan) hebben vorig jaar een ini-
tiatiefvoorstel bij de gemeen-
raad neergelegd voor onderzoek 
naar de behoefte en mogelijkhe-
den voor lokaal vervoer met een 
buurtbus. Zij kregen hiervoor 
brede steun van de raad. “Een 
van de aanleidingen was dat 
Arriva heeft aangekondigd om 
openbaar vervoer door de dor-
pen verder af te afschalen. Bus 
186/7 bijvoorbeeld rijdt al min-
der dan voorheen. Ook zijn de 
afstanden tussen de haltes voor 
veel ouderen te groot”, aldus 
Van Polanen. 
Versteeg vult daarop aan dat ge-
brek aan vervoer ook een be-
lemmering voor inwoners kan 

zijn om aan activiteiten deel te 
nemen. “We hopen met een 
buurtbus zowel inwoners on-
derling, als inwoners met de 
voorzieningen te kunnen ver-
binden. 
Want niemand mag door ge-
brekkig vervoer worden buiten-
gesloten. Ook kunnen de dor-
pen zo nodig onderling worden 
verbonden.” Wijdezorg bijvoor-
beeld wil graag een buurthalte 

bij hun locaties, maar ook tand-
artsenpraktijk Rhynenburch in 
Hazerswoude-Rijndijk en de 
dorpshuizen zien graag een hal-
te voor de deur. 

Behoeftepeiling
Naar aanleiding van het initia-
tiefvoorstel is samen met de ge-
meente nader onderzocht wat 
de behoefte precies is en of er 
draagvlak is voor het idee van 
een buurtbus in de verschil-
lende kernen. In diverse ker-
nen is al eerder geprobeerd een 
buurtbus van de grond te krij-
gen, maar zonder succes. Men 
kijkt daarom in sommige dor-
pen nog de kat uit de boom. Er 
is draagvlak voor het initiatief, 
maar er moet nog wel het een 
en ander gebeuren voordat de 
bussen ook daadwerkelijk gaan 
rijden. Vervolgstappen zullen 
worden gezet. 

Goed voorbeeld in Boskoop
In Boskoop is al sinds 2017 een 
succesvolle buurtbus in bedrijf 
die elke werkdag tussen 8.00 
en 18.30 uur en op zaterdag-
ochtend alle belangrijke voor-
zieningen in het dorp aandoet. 
Het is een kleiner formaat bus 
die beschikbaar wordt gesteld 
door vervoerder Arriva, maar 
die door vrijwilligers wordt ge-

reden. Men bepaalt ook met el-
kaar welke vaste route de bus 
gaat rijden en hoe vaak. Inwo-
ners kunnen de ritten gewoon 
met hun ov-kaart betalen. 

Vereniging Buurtvervoer Bos-
koop is bereid de andere dorps-
kernen van Alphen aan den Rijn 
te helpen met het opzetten van 
buurtbustrajecten. Actief Rijn-
woude draagt graag bij aan het 
zoeken van vrijwilligers.  
 

Meet&Greet 
gaat ook weer 

starten
Zondag 27 juni 

Theetuin’t Woutje
Het gaat er nu steeds beter uit-
zien wat betreft Corona. We 
mogen weer steeds meer. 

De projectgroep van Meet&Greet 
is vorige week bij elkaar geko-
men. Unaniem waren we van 
mening dat we als Meet&Greet 
weer snel bij elkaar moeten 
kunnen komen. We zijn im-
mers inmiddels allemaal 2x ge-
vaccineerd  en dus allemaal be-
schermd.

Daarom hebben we besloten 
om zondag 27 juni weer een 
1e Meet&Greet te organiseren. 
Deze zal vooral in het teken 
staan van ontmoeten en bijklet-
sen. Tevens zullen we een  aan-
tal (nieuwe) voorstellen op ta-
fel leggen wat betreft de inhoud 
van de volgende 3 bijeenkom-
sten.

Even voor alle duidelijkheid al-
les op een rijtje: De eerste Meet 
& Greet zal plaatsvinden op zon-
dag 27 juni a.s. van 14.00 uur 
/ 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 
uur). Locatie: Theetuin ’t Wout-
je in Hazerswoude Dorp. Oh ja, 
de 1e kop koffie / thee. met iets 
lekkers  wordt u aangeboden 
door Actief Rijnwoude.

U komt toch ook, want 
samen is zoveel leuker!

De Buutbus zoals hij reeds in Boskoop e.o. rijdt...

Albert Heijn Beugelsdijk
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag - zaterdag: 8-20 (vrijdag 21) - Zondag: 12-19
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Familieberichten

 “Ik ben gisteren weer op het 
graf van mijn moeder geweest. Het 
was precies zes maanden geleden dat 
zij is overleden. Zij heeft daar een 
rustplekje samen met mijn vader. 
Mijn vader is overleden toen ik een 
jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft 
het sinds die tijd helemaal alleen 
moeten rooien. Nu zijn ze weer 
samen. Iets waar mijn moeder de 
laatste jaren erg naar uitzag.
 Mijn twee broers en ik hebben - 
samen met haar - besloten dat als het 
onze tijd is, wij ook bij hen worden 
begraven.”
 Loesewies Giesen 

onze tijd is, wij ook bij hen worden 

 Loesewies Giesen 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

De Heere kent degenen die Zijne zijn’
2 Timotheüs 2 vers 19

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een langdurige ziekte, door 
de Heere van onze zijde is weggenomen mijn geliefde vrouw, onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Plonia Qualm - van den Dool

*  2 februari 1941 † 15 juni 2021 

 J.C. Qualm 

 Arjan en Jacqueline Qualm

 Gerdien en Kees Dulfer

 Anja en Peter van Waaij

 Neline en André Polinder

 Co en Ellen Qualm

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Benthorn 1a
2731 LC  Benthuizen 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op begraafplaats 
Vrederust te Benthuizen.

Met grote verslagenheid hebben wij ken-
nisgenomen van het plotseling overlijden 
van onze lieve buurman

Eus
*21-12-1962  †17-06-2021

We gaan hem enorm missen en wensen 
Jet, Nikki, Mirthe en familie veel sterkte 
met dit verlies.

Hazerswoude-Rijndijk, 
de buren en oud-buren van de Corellistraat

Zeg me dat het niet zo is, 
zeg me dat het niet waar is. 

We doen alsof hij gewoon verder leeft, 
zelfs als het niet zo is. 

- Frank Boeyen 
 

- Eus -
 

Eugenius Stephanus 
Beukeboom

* 21-12-1962 † 17-06-2021

Jet 
    Nikki & Fabian
    Tommie †
    Mirthe & Christopher
        Noa 
        Matheo

- Je moppies -

Op dinsdag 22 juni namen we 
in besloten kring afscheid van Eus.

Correspondentieadres:
Familie Beukeboom
p/a Wilhelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn

“Alles komt goed…”

Ontsteld, intens verdrietig, 
totaal overrompeld maar vooral 

diep, diep bedroefd, moeten wij afscheid 
nemen van onze vriend “Eusebeus”

Nooit meer
Bernardus, Ajax, darten, kaarten, lachen, 

politieke discussies, ‘192 tv’, 
muziek en dikke knuffels

Eus Beukeboom
21 december 1962 17 juni 2021

Norbert & Annemieke
Arnout & Carolien
Ralph & Barbara

Zo ontzettend dankbaar voor alle 
fantastische herinneringen.

Jij wordt nooit vergeten vriend!

Geschokt en intens verdrietig zijn wij 
door het plotselinge overlijden

van onze jongste broer, zwager en oom

Eus Beukeboom
Wat zullen wij jou ontzettend gaan missen!

Coby en Ton
    Joyce en Ferry
    Fleur en Thomas
    Kirsten en Borre

Frans en Caroline
    Kristel
    Lienke

Vincent en Katienka
    Donna en Marcel
    Floyd
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U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Omringd door liefde en warmte van 
haar kinderen en kleinkinderen 

is vredig ingeslapen onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Helena Johanna Maria 
Vink-Pont

Leny
* Hazerswoude, 16 april 1942 

† Koudekerk aan den Rijn, 15 juni 2021

Weduwe van Piet Vink

Marcel en Yvonne
Pepijne
Imke

Patrick en Cynthia
Ruben
Ilse
Anouk

Helèn en Remco
Stan
Tessa

Correspondentieadres:
Familie Stip-Vink
Rijndijk 185
2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk

Wij bedanken alle medewerkers en vrijwilligers
van verzorgingshuis Rhijndael, huisarts Griffioen 

en thuiszorg Activite voor de liefdevolle zorg.

Wij hebben afscheid genomen van 
Leny in besloten kring.

“Daar waar liefde is, daar is het leven”    (M. Ghandi)

In liefdevolle herinnering

Mijn man, papa, opa en super opa

Nicolaas de Gelder
~ Niek ~

polderjongen, levensgenieter

15 januari 1931                 16 juni 2021

Jitske de Gelder-Zandstra

Kees en Annelies Linze en Trees
    Luuk
    Fleur

Nico en Pawel

Jitske en Khalid

Anne en Jacqueline
    Joost
    Chris
    Roos

Gerard en Heidi
    Daisy en Pieter
        Joah, Mila
    Sabine en Martin
    Chantal en Rob
        Marilou

    Jelle en Maaike
        Fiene, Milou 
    Hessel en Jody
    Lieske

Plony en Gerard
    Shirley en Edwin
        Eva
    Bas en Stanni
        Thijs, Tom

Ella en Lard
    Lardy en Dieuwertje
        Jonah, Odin
    Lennard en Angie
    Alain †
    Luigi en Marlein

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 23 juni van 19.30 tot 
21.00 uur in Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250 in Hazerswoude-Dorp. 

Vanwege de huidige beperkingen vinden het afscheid en de begrafenis 
plaats in besloten kring.

De afscheidsdienst op donderdag 24 juni kunt u volgen vanaf 11:00 uur 
via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080

Correspondentieadres: Dorpsstraat 236  |  2391 CJ  Hazerswoude-Dorp

Je had het leven zo lief. 
De wijze waarop jij in het leven stond 

zal ons blijven inspireren. 
In liefde laten we je nu gaan. 

Graag willen we u danken voor 
uw medeleven, de prachtige bloemen, 

de mooie kaarten en troost die we 
hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van onze lieve

Ivonne Captein
Jan, kinderen en kleinkinderen

Eus
Het beste van een mens zat in jou.

We gaan je missen vriend.

Theo en Carolien

Fietseditie van de Open 
Kwekerijdag valt goed 
bij de bezoekers
Twintig bedrijven in Boskoop, Reeuwijk en Hazerswou-
de dorp openden zaterdag 19 juni hun deuren voor een 
speciale fietseditie van de Open Kwekerijdag Greenport 
Boskoop. 

Ondanks de coronamaatregelen wisten de boomkwekers er toch weer 
een mooie en informatieve dag van maken. Plantenverkoop, koffie to 
go en een ijsje vonden goede aftrek. Menig fietstas werd gevuld met 
een mix aan tuinplanten. 

Opvallend was de roep om nieuwe medewerkers. Bij veel bedrijven 
stonden vacatureborden met daarop de vraag naar medewerkers voor 
de meest uiteenlopende functies.  Ook opvallend waren de vele be-
zoekers van buiten de regio. Met de fietsen achterop de auto kwamen 
zij naar Boskoop om al fietsend de vele kilometers af te leggen en te 
genieten van deze dag. 

Terugkijkend op deze dag kan de organisatie wel concluderen dat het 
fietsen een blijvertje zal zijn en dat zeker de arbeidsvraag voor de ko-
mende jaren meer aandacht zal krijgen. Een mooie uitdaging om de 
Open Kwekerijdag door te ontwikkelen en hierbij in te spelen op de 
vraagstukken die in de markt leven. 

Meer 
foto’s van 
de Open 

Kwekerij-
dag zijn te 

zien op 
www.

openkwe 
kerijdag.nl
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Er is weereen nieuwe Kliederkerkvoor alle kinderenvan 3 tot 13 jaar 

Kleur 
bekennen

Zondag 27 juni

15.00 uur tot ± 17.00 uur
inclusief gezellig pannenkoeken eten

Brugkerk
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Meedoen is gratis

aanmelden vóór 20 juni via:

tref@pknkoudekerk.nl

Protestantse Gemeente
te Koudekerk aan den Rijn
en Hazerswoude-Rijndijk

TREF is onderdeel van

Tijssen Goed voor Dieren b.v. is fabrikant van 
diervoeders en een gespecialiseerde groothandel 
in dierbenodigdheden, gevestigd te Hazerswoude. 
Tijssen Goed voor Dieren is een familiebedrijf en 
levert uitsluitend aan bedrijven die professioneel 
en beroepsmatig in de dierenbranche actief zijn 

waaronder dierenspeciaalzaken, tuincentra, trim
salons en ruitersportzaken. Tevens hebben 

wij een veevoederafdeling met GMP+ certificering 
(Tijssen Veevoeder b.v.), van waaruit agrariërs, 

melkveehouders, maneges en pensionstalhouders 
worden beleverd.

Durf jij het aan?
Mail dan je CV en motivatie vóór  

30 juni 2021 naar:  
vacature@tijssengovodi.nl en 
geef  duidelijk aan op welke functie je 

solliciteert.

Voor meer informatie kun je terecht 
op onze website: 

www.tijssengovodi.nl

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)

Met hart voor onze business. Iemand die plezier en passie 
heeft voor zijn vak en de handen uit de mouwen wil steken. 
Wij werken in het magazijn met een WMS (warehouse 
management systeem) het orderpicken gebeurd op basis van 
voice. Je werkt hierbij met een headset zodat je handen vrij 
hebt om gemakkelijk en ergonomisch te kunnen orderpicken. 
Ons magazijn is verdeeld in verschillende disciplines, op deze 
afdeling liggen voornamelijk de zwaardere artikelen in dozen 
en zakken van maximaal 20 kg. Wij maken hier gebruik van een 
orderpicker, dit is een elektrische machine waarmee je door het 
magazijn rijdt. Na een gedegen inwerk periode wordt er van je 
verwacht dat je snel zelfstandig kunt werken, maar ook zeker 
het sociale aspect van in teamverband werken wil ervaren.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze vacature, neem dan contact met ons op.
Tijssen Goed voor Dieren b.v.
Rijndijk 83
2394 AD Hazerswoude R/D.
tel: 071-3419125
e-mail: vacature@tijssengovodi.nl

Tijssen Goed voor Dieren zoekt ter uitbreiding van haar magazijn, 
een enthousiaste, flexibele, ondernemende

Magazijnmedewerker groot (m/v)
• Het verzamelen van orders voor de volgende 
 dag staat natuurlijk centraal.
• Wegstapelen en verwerken van de inkomende goederen.
• Het verzamelen van goederen (orders) in het magazijn.
• Het verzendklaar maken van de orders.
• Schoonhouden van het magazijn.
• Extra taken die toegewezen kunnen worden.

Deze zal zorg moeten dragen voor alle voorkomende 
werkzaamheden in en om het magazijn, evt. bereidheid tot 
andere werkzaamheden.
Vakantiemedewerkers vanaf 16 jr. kunnen zich voor 
de maanden juni/juli/aug. ook aanmelden.

Seniorenreis Hazers-
woude Dorp woensdag 
7 juli “Goud van oud”
Senioren uit alle kernen zijn welkom
  
Ook dit jaar mogen we helaas nog geen seniorenreis organiseren zoals we dat gewend zijn. 
Gelukkig kunnen we net als vorig jaar wel een leuke middag aan te bieden in onze eigen achtertuin. 
We zijn namelijk weer van harte welkom op de schitterende locatie van Jeu de Boer.  
De bedoeling is dat iedereen op eigen gelegenheid hiernaar toekomt, maar mocht dit problemen op-
leveren; laat het ons even weten. We gaan dan op zoek voor een passende oplossing. 
 
Zoals altijd hebben weer een leuk programma klaar staan met gezellige activiteiten, entertainment en 
als afsluiting een heerlijk diner. Mocht u een oud ambacht beoefenen of iemand kennen, die het leuk 
vindt om te laten zien hoe het in die goeie ouwe tijd ging, dan hebben wij nog een plekje vrij op onze 
streekmarkt en horen we dit graag.  
 
Het programma : 
14.00-15.00 binnenkomst met koffie/thee en iets lekkers uit grootmoeders tijd 
15.00-17.00 oude ambachten en streekmarkt 
17.00-19.30 diner verzorgt door slagerij Reas 
 
De kosten voor deze middag (inclusief welkomstdrankje, borrelhapje met drankje en diner) bedragen 
slechts €32,50 voor leden van Actief Rijnwoude en €37,50 voor niet-leden. 
Tijdens de oude ambachten en streekmarkt is er de mogelijkheid om een sierklomp te beschilderen. 
Dit kost € 5,- extra. Als u aan deze activiteit wilt meedoen, moet u dat aangeven bij de aanmelding.  
 
Opgeven voor deze dag kan via de mail: linda@actief-rijnwoude.nl, of op vrijdag 2 juli tussen 11.00 
uur en 12.00 uur op het terras van grandcafé de Egel in Hazerswoude-Dorp. 
Het is wel de bedoeling dat u zich of via de mail of via het inschrijfmoment opgeeft voor deze dag 
i.v.m. de planning.   
  

We hopen u te zien op woensdag 7 juli. We hebben er heel veel zin in. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda 06-45094267 
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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 27 juni  09.30 uur Ds L. de Wit; 18.00 

uur prop. H. Boele

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 27 juni 
 10.00 uur Geen opgave ontvangen
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 27 juni  09.30 uur Ds W.A. Zondag  en 
 18.00 uur  Ds M. Joose 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 27 juni 09.00 - 10.00 uur 
 Geen viering, wel 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 27 juni   09.30 uur 
 Ds Carla Melgers (Overstapdienst)
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 27 juni   09.30 uur Ds A.B. van Cam-

pen; 18.30 uur Ds N.W. v.d. Houten, Ede
 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

Met ingang van zondag 20 juni 
zijn er weer maximaal 50 be-
zoekers welkom in de kerk. 
Alle diensten worden gehou-
den in de Ontmoetingskerk. 
U hoeft zich niet meer vooraf 
aan te melden, maar u dient 
zich wel te houden aan de co-
ronaprotocollen: Mondkapje 
bij binnenkomen en uitgaan 
van de kerk, handen desin-
fecteren en 1.5 meter afstand 
houden. De kerkdiensten 
worden ook uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl 
Zondag 27 juni 10.00 uur: 
Viering met dominee W. Bies-
heuvel.
Zondag 27 juni 15.00 uur: 
Kliederkerk voor kinderen van 
3 tot 13 jaar.
Zondag  4 juli   10.00 uur: 
Viering met dominee W.L. van 
der Lugt uit Houten.

CHRISTELIJKE MEDITATIE
Christelijke meditatie is in de 
stilte woorden uit de Bijbel tot 
diep in je ziel laten doordrin-
gen.
Op dinsdag 29 juni om 20.00 
uur is er weer een meditatie-
bijeenkomst in de Koorzaal 
van de Brugkerk. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij dominee 
Willem Biesheuvel: dswillem-
biesheuvel@pknkoudekerk.nl  

SOEP EN PRAATJE
Nu er wat ruimte komt in de 
mogelijkheden, zijn we blij het 
Soep en Praatje weer op te 
kunnen starten. Op de dinsda-
gen 6 juli, 3 augustus, 31 au-
gustus om 12.00 uur, en 20 
juli en 17 augustus om 18.00 
uur. Alle keren in Honswyc, 
en altijd een soep mét en een 
soep zonder vlees. In ver-
band met het coronaprotocol 
is vooraf aanmelden belang-
rijk, graag uiterlijk het week-
end vooraf¬gaand, bij Agaath 
Koers, tel.06-12317899. We 
vragen een vrijwillige bijdrage.

COLLECTES IN 
CORONATIJD 

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

van Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen 
10.30 en 11.30 uur is één van 
onze kerken open. U bent wel-
kom om een kaarsje aan te 
steken, voor een praatje, voor 
een gebed of om even stil te 
zijn. U wordt ontvangen door 
een vrijwilliger of door de aan-
wezige pastor. U bent in de 
Ontmoetingskerk welkom op 
de woensdagen 23 juni, 7 en 
21 juli, 4 en 18 augustus. De 
Brugkerk staat open op de 
woensdagen 30 juni, 14 en 28 
juli en 11 augustus.

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

Naar de Bernarduskerk 
voor een viering of 

openstelling                                             
Zondag 27 juni 10.30 uur

Woord en Communieviering 
waarin pastor Zuidersma de 
voorganger is. Mevr. Anne-
Marie de Groot is de organiste.  
Als u bij deze viering aanwezig 
wilt zijn, laat het even weten. 
Dit kan tot vrijdag 25 juni uiter-
lijk 12.00 uur via telefoonnum-
mer 071-3414210 of email-
adres hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl. 

De regels betreffende het af-
stand houden, het ontsmet-
ten van de handen en het dra-
gen 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 telefoonnum-
mer of emailadres nog enige 
weken bewaren, voor het ge-
val er ergens een besmetting 
mocht zijn. 

ZONDAG 3 JULI 10.30 UUR 
De Bernarduskerk 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 Wesse-
lingh op het orgel gespeeld. 
Voor deze openstelling hoeft u 
zich niet aan te melden

DE LIVESTREAM-
VERBINDING                                                                                                   

Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifaci-
uskerk. U kunt dit vinden op 
de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl. Op 
deze site kunt u ook de litur-
gie downloaden en vorige vie-
ringen terugzien

INTENTIES 
U kunt intenties opgeven voor 
de vieringen. Tijdens de viering 
in de Bonifaciuskerk zullen de 
intenties, die opgegeven zijn 
tijdens de voorbeden in beeld 
verschijnen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Annie 
van Dijk via telefoonnummer: 
071-3414210.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

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

FINANCIËN IN 
CORONATIJD

Nu er weinig vieringen zijn en 
we niet mogen rondgaan met 
de collecteschaal, vervalt ook 
de collecte op zondag. Geluk-
kig doen de bezoekers tijdens 
het openstellen van de kerk 
regelmatig een bijdrage in de 
collectebus achterin de kerk. 
Nu zijn dit ook voor veel men-
sen financieel zware tijden en 
daarin leven we met u mee. 
Als het kan, dan zijn we heel 
blij, als u een bijdrage wilt 
overmaken naar rekeningnum-
mer: NL73 RABO 0325  9081 
68 t.n.v. parochie Heilige Tho-
mas te Alphen aan den Rijn. 
Hartelijk dank voor alle goede 
gaven, die reeds zijn binnen-
gekomen of in de collectebus 
zijn gedeponeerd 

WANDEL JE MEE? 
Al wandelend kom je vaak 
tot goede gesprekken. Frisse 
lucht doet goed. Niet zonder 
reden was een televisiepro-
gramma als ‘de wandeling’ ja-
renlang heel populair. Op vrij-

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Dorp, Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Huisartsenpost 
DE LIMES, locatie Alphen a/d Rijn, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn. 
Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen! 
www.huisartsenpostendelimes.nl

Huisartsen 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. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag 
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend 
van 9.00 - 12.00 uur (van 17 juli t/m 28 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).

dagavond 25 juni gaan we 
binnen de parochie weer een 
wandeling maken. De wan-
deling is zo’n 5 a 6 kilometer 
lang. We verzamelen om 18.15 
uur bij het parochiecentrum 
van de Bonifaciuskerk (Para-
dijslaan 6). En rond 18.30 uur 
begint de wandeling. Tijdens 
het lopen staan we verschil-
lende momenten stil bij het le-
ven van iemand die zich heeft 
laten inspireren door haar of 

zijn geloof. Zo hebben we vo-
rig jaar stil gestaan bij Floren-
ce Nightingale. Wie het dit jaar 
is…daar kunt u achter komen 
als u meeloopt. We hopen dat 
u mee wilt wandelen. 

Aanmelden via: volwassenen-
catechese@heiligethomas.nl.  
Hopelijk tot dan! Gusta van der 
Sluijs, Nelly Devilee en Sjoerd 
Zuidersma
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Hazelnoot                  
slagroomtaartje                                                           5,-

Aanbieding van 24 t/m 30 juni

EK POULE:EK POULE:                                                                                                                                                                                                                        

Raad       Raad                                                           
- bij besteding van 7,50 -                             - bij besteding van 7,50 -                                                                                           
de uitslag van Nederland    de uitslag van Nederland                                                                                          

enen  win een                                                win een                                                
slagroomschnitteslagroomschnitte

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Lekkere
Cowboy knots

Rolletje van runderschnitzel, 
gevuld met runderrookvlees, 
kruidencrème en heerlijke 
Beef Jerkey kruiden.

Weektopper!

1  hele
Grill

worst

6.00
Vlugklaarpakket:

4  Runder-
saucijzen
4  Room-
schijven

8.49

Vleeswarentrio:

Gerookte 
ham

Grillworst
Boterham-

worst

4.49
Weekendtip:

Varkens-
filet-

cordonbleu
4 stuks

7.98
Uit eigen keuken:

Mexicaanse

Tortilla’s 
2 stuks

5.00

Altijd lekker!

Runder
stoof-
lappen 

1 kilo

10.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.79BBQ
 bestellen? 

Zie onze folder 

op de site

Aanbiedingen zijn geldig van 
21 t/m 26 juni 2021

Stichting Kringloop Alphen zet 
afgevallen doelen in het zonnetje
 

Stichting Kringloop Alphen bestaat 30 jaar en grijpt dit aan om een jubileumvei-
ling op 4 september 2021 te organiseren. 

Directeur Martin van Keeken 
van Stichting Kringloop Alphen 
vertelt: “Wij vinden de veiling 
een uitgelezen kans om goede 
doelen te laten delen in de feest-
vreugde: tien goede doelen zul-
len vanuit de veilingopbrengst 
een mooie bijdrage ontvangen. 

We hebben al mooie spullen 
klaarstaan zodat er voor ieder-
een wat te bieden zal zijn". 

Allemaal winnaars
"Een paar weken geleden riepen 
we iedereen op hiervoor goede 
doelen aan te melden. 15 doelen 
gingen de strijd met elkaar aan, 
om uiteindelijk bij de top 10 te-
recht te komen. 
De winnaars werden bekend 
gemaakt op de Familiefeestdag. 
De vijf doelen die het nét niet 
hebben gehaald, laten we na-
tuurlijk niet met lege handen 

staan. Daarom hebben we ook 
aan hen een cheque overhan-
digd: de
Alphense Reddingsbrigade, 
Gezinshuis Spinning Wheel,  
Stichting Resa, 
Stichting Huttenbouw 
Alphen aan den Rijn en 
Toneelvereniging 
Een Beetje Stuk 

Zij hebben allen een cheque 
ter waarde van 200 euro ont-
vangen. Het is ze van harte ge-
gund!” 

Podcastserie Is dit normaal? 
De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders 
erbij hebben

Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar.

Elke fase, van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn eigen 
uitdagingen en vragen. Wat maken ouders mee bij de opvoeding 
en het opgroeien van hun kind(eren) en waar lopen zij tegenaan?

In deze podcastserie spreken diverse professionals met ouders over 
uitdagingen bij het ouderschap en de opvoeding van kinderen. De 
onderwerpen zijn situaties waarin veel ouders zich kunnen (en 
zullen!) herkennen. Vaak denken ouders dat zij de enige zijn die te-
gen deze specifieke vragen of situaties aan lopen, maar dat is lang 
niet altijd zo. Vaak is het gedrag van je kind hartstikke normaal en 
hoort het bij de leeftijdsfase waarin ze zitten.

‘Is dit normaal? De ontwikkeling van kinderen en vragen die ou-
ders erbij hebben.’ bestaat uit meerdere afleveringen van ongeveer 
30 minuten. Iedere podcast komt er een ander onderwerp aan bod, 
waarbij ouders openhartig hun verhaal vertellen en professionals 
hier enkele tips en adviezen over geven. De onderwerpen die tot op 
heden zijn opgenomen gaan over pubergedrag, driftbuien bij peu-
ters en typisch jongensgedrag. 

Beluister de gratis 
podcastserie via 
www.cjghm.nl (en klik 
op jouw gemeente) of 
op Spotify
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Cursiefje

Te veel

Voor een normaal mens is het natuurlijk te-veel... drie wedstrijden 
op één dag. Toch zit er ook iets positiefs aan zo’n sportlawine: je 
gaat na verloop van tijd op bijzaken letten en je ziet plotseling hoe 
het voetbal verloedert. Je ziet hoe een spel voor gezonde kerels ont-
aardt in aanstellerij en gekoketteer met maniertjes.
Ik zag een Italiaan een doelpunt maken dat - inderdaad - met geen 
mogelijkheid te missen was; zelfs mijn oude invalide nicht zou er 
geen probleem van gemaakt hebben. En wat voor stampij zo’n knul 
daarna dan maakt! Alsof hij vanuit de onmogelijkste positie een 
wereldgoalie het bos in heeft gestuurd, alsof die keeper er jaren la-
ter nog een posttraumatische stressstoornis aan over zal houden. 
Een andere doelpuntenmaker bleef bijna een kwartier oerkreten 
uitstoten en schilde en passant nog een racistisch appeltje met een 
tegenstander. 

Het meest gênant vind ik echter dat gebaar van die handjes achter 
de oren na een geslaagde doelpoging: ‘waarom geeft dat publiek 
mij niet een staande ovatie!’ Onze Memphis heeft er een gewoonte 
van gemaakt en het is eigenlijk het enige dat hem werkelijk typeert. 
Het zijn niet zelden van die net-nietjongens, wel arrogant binnen 
en buiten de lijnen, maar niet overtuigend. Ik weet natuurlijk wel 
dat de strapatsen van (ooit) IJzeren Rinus of Theo de Tank ook niet 
altijd de schoonheidsprijs waard waren, maar ze waren in ieder 
geval gespeend, ze waren ontbloot van elke vorm van aanstellerij.
Het ergste moet echter nog komen; de voor- of nabespreking of de 
analyse van Theo en Rafael. De naam Theo - verkorting van Theo-
dorus - betekent ‘geschenk van God’ en Rafael staat voor ‘God heeft 
genezen’. Het is dus een goddelijk duo, het is echter aan mij niet 
besteed. Die Theo met dat kolossaal opgeblazen en getaoeëerde li-
chaam... daar wil je toch niet naar kijken, dat doet toch pijn aan je 
ogen. En als Rafael even achteroverleunt, houd je je hart vast van-
wege die overhemdknoopjes die zomaar wegens ondraaglijke span-
ning de ruimte ingeslingerd kunnen worden.

Nee, ik ben geen azijnpisser, ik ben geen misantroop... maar in 
heel veel elftallen mis ik ‘het fenomeen’, de jongen die je kan laten 
genieten van weergaloze acties. Van acties die dwars door je heen 
gaan. Van acties die je aanzetten tot poëzie. Nico Scheepmaker for-
muleerde het zo schitterend in het sextet van zijn sonnet ‘Afscheid’:

Daar gaat-ie dan! Het grote fenomeen
dat net als ik en Rembrandt werd geboren
in Nederland, - ik voel me uitverkoren.
Met Rembrandt echter heb ik slechts gemeen
de aanblik van de Munt en Westertoren,
maar Cruijff heb ik gezien, - door merg en been.

Nogmaals, ik ben geen zuurpruim; ik hoop echt dat ze (voor de zo-
veelste keer) de finale halen. Ik hoop echter óók dat we na afloop 
van het voor ons bereide brood-en-spelen weer kunnen spreken 
van een waardige opvolger van de Heilige Johan of van San Marco.
.
 Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).
& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 
& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.
& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.
& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.
& Verloskundige Praktijk Hazers-

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 
& Praktijk voor Remedial Teaching, 

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl
& Boelsma Homeopathie & Advies 

Breitnerlaan 60, Hazers woude-Dorp, tel. 
06-41711971 www.aboelsma.com email: 
annemiekeboelsma@gmail.com
& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.
& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl
& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude 
Dorp, tel. 071-5610407
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, 
www.fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

Kantoor: 
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
54683475. Diana is tevens beheerder van de 
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

MINIBIEBS IN 
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Speeltuin De Rode Wip zal in samenwerking met de gemeente 
Alphen aan den Rijn diverse minibiebs plaatsen in de dorpskern 
Hazerswoude-Rijndijk. Minibiebs zijn kleine afsluitbare huisjes/
kastjes in openbaar gebied waar mensen gratis een boek kunnen 
pakken om thuis te lezen. Na afloop kan je het boek terugzetten 
en een nieuw boek meenemen. In de Mozartlaan nabij nummer 
108 en in speeltuin De Rode Wip komen daarnaast ook zogenaam-
de Kinderboekzwerfstations te staan waar uitsluitend kinderboe-
ken zijn te lenen. 
Woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk en wil je in je eigen straat 
een minibieb plaatsen én ben je bereid deze te beheren? Stuur een 
mail naar info@derodewip.nl zodat we straks in één keer bij de ge-
meente de minibiebs kunnen bestellen. 
Inmiddels is er een facebookpagina waar de beheerders straks hun 
eigen minibieb kunnen promoten en nieuwtjes kunnen plaatsen. 
www.facebook.com/minibiebshazerswoude
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Feestweek JPF Steijaertschool 
voor 50-jarig bestaan!!
Afgelopen maandag werd de feestweek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de JPF Steijaertschool officieel geopend met een schoollied, dansje, toespraken 
en de onthulling van een muurschildering. 

Openbaar onderwijs in 
Hazerswoude
GESCHIEDENIS
De JPF Steijaertschool is op 22 augustus 1970 officieel door wet-
houder en locoburgemeester P. van der Werf geopend.  Er was 
al een katholieke lagere school in het dorp, de O.L.V. van Ban-
neuxschool en een protestants-christelijk school, de Rhynen-
burch. Door de bouw van veel nieuwe woningen in ‘de wijk 
Rhynenburch’ in de 60er jaren, ontstond ook de behoefte aan 
een openbare school. De school startte in 1970 met een klein 
aantal leerlingen en was gehuisvest onder de flat aan de Willem 
Klooslaan. De nieuwe lagere school groeide snel. In 1971 zaten 
er al zo’n 80 leerlingen op de school verdeeld over 5 klassen en 
er was een grote eerste klas op komst. Er werd dus al snel ge-
sproken over een nieuw gebouw. Dat had nog wat voeten in de 
aarde, maar het kwam voor elkaar. Op 18 september 1974 sloeg 
wethouder en locoburgemeester P. van der Werf de eerste paal 
voor de nieuwe school. Deze kon na de zomer van 1975 in ge-
bruik worden genomen. 

J.P.F. STEIJAERT
Op 12 juni 1970 was er een kennismakingsavond met J.P.F. Ste-
ijaert. Een 28-jarige man uit Hoofdplaat (Zeeland), getrouwd en 
vader van twee kinderen, die was benoemd als hoofd van de 
school. Op weg naar de bijeenkomst reed hij de afslag voorbij. 
Hij wilde keren bij de Zwaantjeskerk (Rijndijk Oost) en werd 
bij deze manoeuvre dodelijk gewond bij een aanrijding. Dit on-
geluk maakte een diepe indruk op de aanwezige ouders. Zelfs 
nu roept het noodlottig ongeval nog altijd veel reacties op. De 
school heeft ter nagedachtenis zijn naam gekregen. 

ARTIKEL IN DE HAZELIER
In De Hazelier, het blad van het Historisch Museum Hazers-
woude zullen naar aanleiding van het lustrum van de Steijaert-
school twee artikelen verschijnen geschreven door Bernadette 
Verhoef. Het eerste zal gaan over de (her)oprichting van het 
openbaar onderwijs in Hazerswoude en de rol van de gemeente 
binnen het openbaar onderwijs. In het tweede artikel wordt te-
ruggaan in de tijd, want al in 1800 was er openbaar onderwijs 
aan de Rijndijk (museumhazerswoude.nl).

De week ervoor hadden de kin-
deren al een projectweek rond 
het lustrum gehad. Daarin werd 
teruggekeken naar de historie 
van de ‘lagere’ school en heb-
ben de kinderen weer ouder-
wets op leitjes kunnen schrij-
ven. Ook hebben de kinderen 
hortensia’s geplant langs de rand 
van het schoolplein en bak-
ken met lavendel gevuld. Met 
dank aan sponsoren als Culvita 
en Vd Zalm. Vanwege corona is 
het feest dat al voor vorige zo-
mer was gepland, opgeschoven. 
Naast veel mooie feestactivitei-
ten gedurende de gehele week, 
was het zomerse weer er deze 
week in elk geval ook bij! 

Muzikale opening
De opening begon met een aan-
tal toespraken van schoolhoofd 
Judith van Opstal, wethouder 
Han de Jager en Daniëlla van 
den Beemt van Morgenwijzer. 
De kinderen van groep 6 en 7 
hadden een dansje ingestudeerd 
en daarbij werd door alle kinde-
ren het schoollied “Wij zijn de 
kinderen van de Steijaert” mee-
gezongen. Ook werd even stil-
gestaan bij Juf Kitty, want die 
is al 44 jaar verbonden aan de 
school. 

Muurschildering
Hoogtepunt van de opening 
op maandag was de onthulling 
van een muurschildering op 
de wand bij de ingang van de 
school. Judith van Opstal heeft 
daarvoor zelf het ontwerp ge-
maakt en het is uitgevoerd on-
der regie van de bekende kun-
stenaar Joost Zwanenburg, die 
ook in Alphen een aantal muur-
schilderingen heeft aange-
bracht. 
De wethouder en bestuurster 
van Morgenwijzer hebben de 
muurschildering onthuld. Het 

schoolhoofd vertelt erover aan 
de kinderen: “De paarden-
bloempluizen staan voor het 
verspreiden van kennis. De kin-
deren op de tekening zijn jullie 
als onze doelgroep, die net als 
de vogels na 8 jaar basisschool 
uitvliegen naar de middelbare 
school. 

Maar de basis voor het pad van 
jullie verdere leven is hier ge-
legd op de Steijaertschool. Is dat 
niet mooi?”  Na de onthulling 
heeft de wethouder nog een 
lint doorgeknipt en brachten 
de kinderen een toast uit met 
een glaasje champagnelimo met 
knallen en serpentines. 

Roofvogelshow
Op vrijdag werd de feestweek 
afgesloten met een ochtend vol 
leuke activiteiten, zoals mobie-
le kinderboerderij Swiffershoe-
ve met kalkoen, geit, varken, 
kippen, konijnen en cavia of te 
knuffelen, reptielenbezoek, T-
shirt en stenen verven en een 
lunch bestaand uit een Macdo-
nalds Happy Meal met kipnug-
gets en ijsje toe. 

Tot slot was er een spectaculai-
re roofvogelshow op het school-
plein. Er waren vogelsoorten uit 
Afrika en Noord- en Zuid Ame-
rika, zoals een gier, een buizerd 
en een arend. Alle dieren zijn in 
gevangenschap geboren en van 

jongs af aan getraind om voor 
een stukje vlees rond te vliegen 
en op de hand van de valkenier 
en de kinderen te handen.  De 
kinderen hebben veel geleerd 

van de verhalen die over de vo-
gels werden verteld en van hun 
kunsten, zoals het vlak over de 
hoofden van de kinderen heen 
scheren.
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Jaarmarkt Hazerswoude dorp zet met behulp van 
AH Beugelsdijk in op een volledige jaarmarkt!

Wandeltocht Ontdek het 
Bentwoud Gaat Door
Op zondag 19 september organiseert AV’47 samen met SC Antilope de wandeltocht 
“Ontdek het Bentwoud”

De coronacijfers gaan de goede kant op, iedereen is na het afgelopen anderhalf jaar 
wel weer toe aan een verzetje. Redenen genoeg om optimistisch en enthousiast te 
zijn over het doorgaan van de jaarmarkt! 

Waar deze vorig jaar op het laat-
ste moment toch nog moest 
worden afgeblazen staat de 
‘Stichting jaarmarkt Hazers-
woude dorp’ dit jaar te trappe-
len om er een feest als nooit te-
voren van te maken. Enerzijds 
vanwege de traditie, anderzijds 

als een soort ‘apres-corona’ mo-
ment!

Kruispint
Helaas is nog niks zeker dus dat 
heeft de organisatie doen be-
sluiten om twee draaiboeken te 
maken. Enerzijds een draaiboek 

waarbij ervan uit wordt gegaan 
dat er geen beperkende maat-
regelen meer zijn en ander-
zijds een waarbij toegangstesten 
voor Zwoel op de Poel, de Pol-
dercross, kermis en de muzie-
kevenementen nodig zijn en de 
1,5 meter regel op andere mo-

menten in acht moeten worden 
genomen. Laten we hopen dat 
we het laatste draaiboek op de 
plank kan blijven liggen!

Hulp van vele kanten
Gelukkig kunnen we ook dit 
jaar, ondanks de Corona toe-
standen, weer een beroep doen 
op onze vaste kern van sponsors. 
Zonder hen geen jaarmarkt. Bij-
zonder blij zijn we dat we met 
AH Beugelsdijk een intentie-

overeenkomst hebben kunnen 
afsluiten waarbij AH Beugels-
dijk zich voor 3 jaar als hoofd-
sponsor verbind aan de Jaar-
markt in Hazerswoude dorp. 
Deze financiële steun is zeer 
welkom en maakt het mogelijk 
om een nog mooier evenement 
te organiseren. 
Voor wie het nog niet in de 
agenda heeft geschreven: de 
Jaarmarkt is van 24 t/m 28 au-
gustus.

 
 

In 2020 ging deze tocht niet 
door maar de organisatie is sa-
men met de KWBN in geslaagd 
een corona proef tocht  te orga-
niseren voor 2021.
Er zijn routes van 5, 10, 15, 20 
en 25 kilometer. Alle routes zijn 
half verhard en goed begaan-
baar. Honden aan de lijn mogen 

mee. Onderweg zijn er voldoen-
de rustpunten met catering aan-
wezig. Ook EHBO is aanwezig.
Maximaal 400 wandelaars kun-
nen zich inschrijven via de web-
site. 
Alleen voorinschrijving is mo-
gelijk start vanaf 15 juni. Elke 
afstand heeft zijn eigen tijdslot

Starten kan vanaf 8 uur. Fini-
shen tot 17 uur. Het inschrijf-
geld is € 4,- (voor KWBN leden 
€ 3,-).  Start en finish zijn bij het 
clubgebouw van AV’47 aan de 
Hoogeveenseweg 19

Zie ook: www.ontdekhetbent-
woud.nl.

Opstart in Koudekerk / Hazerswoude Rijndijk

Koffiedrinken 
en wandelen
Wat heerlijk dat Actief Rijnwoude steeds meer regulie-
re activiteiten mag aanbieden.

Wat betreft ‘koffiedrinken’: elkaar ontmoeten / bijkletsen / vrijblij-
vend een spelletje doen:
✤ Koudekerk: Iedere woensdagochtend (vanaf 23 juni) locatie 

gebouw Z&PC (naast het zwembad) van 10.00 – 12.00 uur.
✤ Hazerswoude Rijndijk: iedere woensdagochtend (vanaf 23 

juni) locatie Buurthuis SOM / Tom in de Buurt.

Wat betreft ‘wandelen’:  
✤ Koudekerk: Iedere woensdagochtend (vanaf 23 juni) locatie 

gebouw Z&PC (naast het zwembad) om 10.00 uur.
✤ Hazerswoude Rijndijk/Koudekerk: Iedere donderdagochtend 

(vanaf 24 juni) locatie Koudekerkse brug om 9.00 uur.

Van te voren aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met:

Kern coördinator Koudekerk: 
Jolande@actief-rijnwoude.nl / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Wijziging tijdstip papier- en 
kartoninzameling Boskoop

Commissie bezwaarschriften 

Publicaties
Verzoek verwijderen aanhangwagen en 
boottrailers
In een parkeervak aan de Kastanjelaan in Hazerswoude-
Dorp staat al langere tijd een aanhangwagen geparkeerd. 
Deze open aanhangwagen heeft geen kenteken. Hij staat 
omhoog door middel van een balkje. Naast deze aanhang-
wagen staan in de groenstrook aan de Kastanjelaan ook al 
langere tijd een grijze en een blauwe boottrailer gepar-
keerd, beide zonder kenteken. De aanhangwagen staat 
het andere verkeer in de weg omdat deze al langere tijd 
ongebruikt geparkeerd staat op een openbaar wegge-
deelte. De boottrailers staan in een openbare groenstrook, 
wat niet is toegestaan. Wij verzoeken de eigenaren van 
deze aanhangwagen en boottrailers zich binnen één week 
te melden bij het team Toezicht en Handhaving via tele-
foonnummer 14 0172 óf deze aanhangwagen en boottrai-
lers te verwijderen. Als dit niet gebeurt, dan zal de 
gemeente deze aanhangers verwijderen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 
34 en 38, Aarlanderveen‘ 
Het college van burgemeester en wethouders van Alphen 
aan den Rijn maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op 15 juni 
2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 
34 en 38, Aarlanderveen‘ is vastgesteld. Dit bestemmings-
plan maakt op de genoemde percelen vier eengezinswo-
ningen en vier appartementen mogelijk. Aan de kerk 
wordt een nieuwe jeugdhaven gebouwd met als belang-
rijkste functie een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied ligt in het dorpscentrum van Aarlander-
veen, nabij de kerk van de Nederlands Hervormde 
Gemeente Aarlanderveen. Het plangebied wordt globaal 
begrensd door de Dorpsstraat, de Stationsweg en de 
bebouwing van Dorpsstraat 36 en Stationsweg 2 t/m 2C.

Hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.AVdorpsstraat3038-ON01, met bijbeho-
rende stukken, ligt vanaf donderdag 24 juni tot en met 
woensdag 4 augustus 2021 voor een periode van zes 
weken op de volgende locaties ter inzage: 
-  bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-

plein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus 
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 
0172. 

-  op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak ID, onder 
vermelding van NL.IMRO.0484.AVdorpsstraat3038-
ON01.

Hoe kunt u reageren? 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan iedereen 
digitaal, schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente-
raad indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze bestem-

mingsplan indienen’ op 
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft u 
DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het 
formulier geeft u duidelijk aan dat het om het ontwerp-
bestemmingsplan 
‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38, Aarlanderveen‘ gaat met 
zaaknummer 379602. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeente-
raad van Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw reactie duidelijk uw 
naam, adres en contactgegevens en geef aan dat het om 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 30, 32, 34 en 
38, Aarlanderveen‘ gaat met zaaknummer 379602. 

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze 
of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
het Officemanagement van team Ruimte van Gemeente 
Alphen aan den Rijn, via telefoonnummer 14 0172. Van 
uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’ 
en ontwerpgebiedsbeleid
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-
Oost 2021’ voorbereiden. Ook maken zij bekend dat zij op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, in 
samenhang met artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, op 15 juni 2021 het ontwerpbestemmings-
plan ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’ en 
bijbehorend ontwerpgebiedsbeleid hebben vastgesteld. 
Daarnaast hebben zij op 15 juni 2021 besloten dat voor 
het bestemmingsplan geen milieueffectrapportage hoeft 
te worden opgesteld, omdat het voorgenomen plan niet 
tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu leidt. 

Het bestemmingsplan en haar grenzen
De westelijke plangrens voor bestemmingsplan Rijnhaven-
Oost ligt op de westelijke oever van het Rijnhavenbekken. 
Aan de zuidkant wordt Rijnhaven-Oost begrensd door de 
Eikenlaan. Aan de oostkant kent het een duidelijke begren-
zing door de Prinses Margrietlaan, Stuyvesantlaan, het 

WEEK 25 
23 juni 2021

In Boskoop is het tijdstip van het inzamelen van de papier- 
en kartoncontainers gewijzigd. Dit was 8.30 uur, maar is 
vervroegd naar 8.00 uur. Zorg ervoor dat uw rolcontainer 
op tijd aan de weg staat.

Op dinsdag 29 juni 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

19.30 uur: bezwaar tegen het opleggen van drie lasten 
onder dwangsom op de locatie Voshol 45 in Boskoop 
vanwege activiteiten in strijd met het bestemmingsplan.
20.10 uur: bezwaar tegen het verstrekken van een tijde-
lijke ontheffing aan Firma Bouter om richting de N207 te 
rijden via de weg die een geslotenverklaring heeft.

20.50 uur: bezwaar tegen vergunningsaanvraag 
V2020/028 voor het dempen van een dwarssloot aan de 
Lansing 23 in Boskoop.

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.

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:



11Groene Hart Koerier
woensdag 23 juni 2021

Heempad en de Van Foreestlaan. Daarmee vallen de 
Baronie en de zogenaamde Kluwerlocatie geheel 
binnen de grenzen van het plangebied en vogel-
park Avifauna daarbuiten. De noordgrens wordt 
gevormd door de Oude Rijn.

Wat houdt het bestemmingsplan in?
In 2012 heeft de gemeente in de ‘RijnHavenwijzer’ 
haar visie op en belang bij het Rijnhavengebied 
geschetst. Het Rijnhavengebied moet weer een 
aantrekkelijk en goed functionerend deel van de 
stad worden. Voor Rijnhaven-Oost wordt gestreefd 
naar de doorontwikkeling van een voor Alphen aan 
den Rijn uniek woon-, werk- en watersportmilieu 
aan de haven. Het huidige bestemmingsplan Rijn-
haven-Oost maakt de transformatie van het bedrij-
venterrein naar een gemengd gebied met wonen, 
bedrijvigheid en diverse andere voorzieningen 
mogelijk. De bestaande bedrijvigheid bleef toege-
staan in dit bestemmingsplan. Dit betekent dat er 
rekening moet worden gehouden met de milieube-
lasting van deze bedrijven, vooral in de vorm van 
geluids- en geurcontouren. 
Op dit moment zijn op basis van het huidige 
bestemmingsplan al diverse woningbouwprojecten 
gerealiseerd of in ontwikkeling in Rijnhaven-Oost. 
Maar de aanwezigheid van verschillende ‘zwaar-
dere’ bedrijven zorgt ervoor dat woningbouw in 
grote delen van het gebied niet mogelijk is, omdat 
er rekening moet worden gehouden met geluids- 
en geurcontouren (hindercontouren) die de 
bedrijven veroorzaken. Dit terwijl er in de gemeente 
Alphen aan den Rijn een groot tekort aan woningen 
is. De gemeente heeft daarom de strategie voor een 
deel van het gebied veranderd in een actievere stra-
tegie en wil het bestemmingsplan aanpassen om 
deze contouren weg te kunnen nemen. Ook wordt 
het maximaal aantal toegestane woningen 
verhoogd van 1.120 naar 2.000. Daarnaast worden 
andere aanpassingen doorgevoerd om het bestem-
mingsplan actueel te maken.

Hoe kunt u het bestemmingsplan en gebieds-
beleid inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmings-
plan Rijnhaven-Oost 2021’, met plannummer NL.
IMRO.0484.OPrijnhavenoost21-ON01, ligt vanaf 24 
juni 2021 voor een periode van zes weken (tot en 
met 4 augustus 2021) voor iedereen ter inzage. 
Ook het ontwerpgebiedsbeleid ‘Chw bestemmings-
plan Rijnhaven-Oost 2021 - Gebiedsbeleid’ met 
plannummer NL.IMRO.0484.GBrijnhavenoost21-
ON01 ligt in deze periode ter inzage.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-
gebiedsbeleid en de bijbehorende bestanden inzien 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis in 
Alphen aan den Rijn. U kunt het ontwerpbestem-
mingsplan ook digitaal inzien via  
www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop Plannen 
zoeken (door het invoeren van een adres en huis-
nummer, de plannaam of bovenstaand plan-
nummer). Vanwege de coronamaatregelen wordt u 
aangeraden om het ontwerpbestemmingsplan 
digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, 
dan kunt u het plan op afspraak op het gemeente-
huis inzien. Een afspraak kunt u maken door 
contact op te nemen met het Officemanagement 
van team Ruimte van Gemeente Alphen aan den 
Rijn, via telefoonnummer 14 0172.

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze op het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-
Oost 2021’ en/of ‘Chw bestemmingsplan Rijn-
haven-Oost 2021 - Gebiedsbeleid’ bij de 
gemeenteraad (bestemmingsplan) of bij het college 
van burgemeester en wethouders (gebiedsbeleid) 
indienen. 
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 

postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeld u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en geeft u aan dat het gaat om 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmings-
plan Rijnhaven-Oost 2021’ en/of ‘Chw bestem-
mingsplan Rijnhaven-Oost 2021 - Gebiedsbeleid’, 
zaaknummer 385415.

-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 
bestemmingsplan indienen’, te vinden op  
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/ 
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 

heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het gaat om het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw 
bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021’ en/of 
‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021 - 
Gebiedsbeleid’, met zaaknummer 385415.

-  Voor het doorgeven van een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met het Officema-
nagement van team Ruimte van Gemeente Alphen 
aan den Rijn, via telefoonnummer 14 0172. Van 
uw mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark 
- Eco, Hazerswoude-Rijndijk
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruim-
telijke ordening (Bro) geven burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn kennis van het 
feit dat zij het bestemmingsplan Westvaartpark - 
Eco, Hazerswoude-Rijndijk voorbereiden. 

Het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazers-
woude-Rijndijk voorziet in het realiseren van 53 
woningen op een locatie die ligt nabij de Rijndijk en 
de Gemeneweg in Hazerswoude-Rijndijk. Op grond 
van artikel 1.3.1, tweede lid Bro, melden we dat u 
direct de gelegenheid heeft uw zienswijze naar 
voren te brengen. Hoe u dit kunt doen, staat hier-
onder beschreven. Het bestemmingsplan leidt niet 
tot belangrijke nadelige milieugevolgen en dus 
hebben burgemeester en wethouders besloten om 
geen milieueffectrapportage op te stellen.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 is het 
ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark - Eco, 
Hazerswoude-Rijndijk (met het identificatienummer 
NL.IMRO.0484.HRwestvaartparkeco-ON01) met de 
bijbehorende bestanden in te zien bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis in Alphen aan den 
Rijn. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook 
digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(bijvoorbeeld door het invoeren van een postcode 
en huisnummer of in geavanceerd zoeken de 
plannaam of eerdergenoemd plannummer in te 
voeren). Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van tervisielegging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazerswoude-
Rijndijk bij de gemeenteraad indienen: 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te vinden op  
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/ 
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. Geeft u in het formulier duidelijk aan dat 
het om het bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, 
Hazerswoude-Rijndijk (ontwerp) gaat met zaak-
nummer 346477. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en geeft u aan dat het om het 
bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazers-
woude-Rijndijk (ontwerp) gaat met zaaknummer 
346477.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Officemanagement Ruimte, via 
telefoonnummer 14 0172. 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere 
waarden Wet geluidhinder Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn zijn van plan het volgende besluit te nemen: 
het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het 
plan Dorpsstraat 30-38 in Aarlanderveen. Dit 
ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf donderdag 24 juni tot en met 
woensdag 4 augustus 2021 gedurende zes weken 
ter inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Dit 
ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 
2021068249. U kunt uw schriftelijke zienswijze 
over dit ontwerpbesluit gedurende deze periode bij 
burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn indienen, via: Omgevingsdienst Midden-

Holland, postbus 45, 2800 AA 
Gouda. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Midden-Holland 
(telefoon 088 - 54 50 000). U kunt uw 
zienswijze ook per e-mail indienen via 
info@odmh.nl. Belanghebbenden die 
tijdig hun zienswijzen naar voren brengen 
over een ontwerpbesluit, kunnen later 
beroep instellen tegen een definitief 
besluit.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere 
waarde Wet geluidhinder 
Hazerswoude-Rijndijk
Burgemeester en wethouders van Alphen aan 
den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn 
om een hogere geluidswaarde volgens de Wet 
geluidhinder vast te stellen in verband met het 
bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazers-
woude-Rijndijk. Dit bestemmingsplan voorziet 
in het realiseren van 53 woningen op een locatie 
die ligt nabij de Rijndijk en de Gemeneweg in 
Hazerswoude-Rijndijk.

Inzage
Met ingang van 24 juni 2021 ligt het ontwerpbe-
sluit Hogere waarde (inclusief het uitgevoerde 
geluidsonderzoek) gedurende zes weken bij de 
informatiebalie op het gemeentehuis ter inzage. 
Deze kan op afspraak worden ingezien. Een 
afspraak kunt u maken via het algemene telefoon-
nummer (14 0172) of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. Het ontwerp-
bestemmingsplan Westvaartpark - Eco, Hazers-
woude-Rijndijk ligt ook tijdens deze periode ter 
inzage. 

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw schriftelijke zienswijze over het ontwerp-
besluit Hogere waarde gedurende eerdergenoemde 
periode indienen bij burgemeester en wethouders 
van Gemeente Alphen aan den Rijn, via: Omge-
vingsdienst Midden-Holland, postbus 45, 2800 AA 
Gouda. Voor een mondelinge zienswijze kunt u 
contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-
Holland (telefoon 088 - 54 50 000). U kunt uw 
zienswijze ook per e-mail indienen via  
info@odmh.nl.

Verlenging geldigheid 
bodemkwaliteitskaart
Het college van burgemeester en wethouders van 
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 8 juni 2021 
besloten om de geldigheid van de bodemkwali-
teitskaart, behorende bij de Nota Bodembeheer 
regio Midden-Holland en Zoetermeer, met vijf jaar 
te verlengen. 

Toelichting
Het Besluit bodemkwaliteit is het wettelijke kader 
voor het toepassen van grond- en baggerspecie in 
de bodem. Gemeenten kunnen hun eigen beleid 
formuleren en dit vastleggen in een zogenaamde 
bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota. In 
november 2016 heeft de gemeenteraad van 
Gemeente Alphen aan den Rijn de Nota bodembe-
heer Midden-Holland en Zoetermeer en de bijbeho-
rende bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Op basis 
van het Besluit bodemkwaliteit heeft de bodembe-
heernota een geldigheid van tien jaar en de bodem-
kwaliteitskaart een geldigheid van vijf jaar. De 
geldigheid van de bodemkwaliteitskaart kan door 
het college van burgemeester en wethouders op 
grond van artikel 4.3.5 lid 2 van de Regeling 
bodemkwaliteit met vijf jaar worden verlengd. 
Door de bodemkwaliteitskaart te verlengen, blijven 
de regels hetzelfde totdat de gemeenteraad een 
nieuwe bodembeheernota en nieuwe bodemkwali-
teitskaart heeft vastgesteld. 

Geldigheidsduur
De huidige bodemkwaliteitskaart en bodembeheer-
nota zijn in november 2016 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Uiterlijk in november 2026 moet de 
gemeenteraad een nieuwe bodembeheernota en 
nieuwe bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld. 
Tot die tijd blijft de huidige bodemkwaliteitskaart 
gelden.

Inwerkingtreding en inzage
De verlenging van de geldigheid van de bodem-
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kwaliteitskaart treedt de dag na de publicatie in 
werking. U vindt de bodemkwaliteitskaart op de 
website van de Omgevingsdienst Midden-Holland 
(zie www.odmh.nl/thema/bodem-archeologie/
bodem/bodemkwaliteitskaart).

Beroep
Het verlengen van de geldigheidsduur van de 
bodemkwaliteitskaart kan beschouwd worden als 
een besluit van algemene strekking en een 
algemeen verbindend voorschrift. Dit betekent dat 
u geen bezwaar of beroep kunt indienen.

Meldingen Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer  
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen: 
 
-  PC Uitvaart B.V., Verlengde Aarkade 22 in Alphen 

aan den Rijn: het vervangen van een crematieoven
-  Rob Reigwein Onroerend Goed B.V., Hoogewaard 

187 in Koudekerk aan den Rijn: het plaatsen van 
een bedrijfsloods voor het onderdaks opslaan van 
bedrijfsmaterieel en materialen voor verhuuracti-
viteiten

-  Van Stralen B.V., Ringdijk 1 in Alphen aan den Rijn: 
het starten van een melkveehouderij

-  Veehouderij Van den Bergh, Hogedijk 4 in Aarlan-
derveen: het veranderen van dieraantallen bij een 
melkvee- en schapenhouderij

-  Tijssen Diervoeder Holding B.V., Rijndijk 83 in 
Hazerswoude-Rijndijk: het uitbreiden van het 
bedrijfspand

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

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 kan worden 
volstaan met een melding van de activiteiten. 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen: 

-  Nathan Projects B.V., Voorweg 81 A in Hazers-
woude-Dorp: 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.

Vergunningen
10 tot en met 16 juni 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
-   tussen Achtermiddenweg 8 en 10 
 realiseren platform/uitzichtpunt (V2021/500) 
Alphen aan den Rijn
-  Schoener 13 
 realiseren insteekhaven met vlonder (V2021/489) 
-  Marokkostraat 36 
  plaatsen aanbouw achtergevel en wijzigen kozijn 

zijgevel (V2021/490) 
-  Gouwsluisseweg 44 
  renoveren achterhuis en moderniseren voorhuis 

en plaatsen hekwerk (V2021/491) 
-  Assumburg 56 
  vervangen bestaande voetgangersbrug voor 

composietbrug (V2021/492) 
-  Grevelingen 39 
 realiseren aan- en uitbouw (V2021/495) 
-  Watermunt 29 
 plaatsen airco-buitenunit (V2021/496) 

-  Julianastraat 34 
  plaatsen geurfilterkast met afvoer naar buiten 

(V2021/497) 
-  Gouwestraat 39 
 plaatsen dakopbouw (V2021/501) 
-  Lisdodde 191 
  plaatsen veranda op vloer onderliggende 

parkeergarage (V2021/503) 
-  Ridderbuurt 20 
 plaatsen tuinhuis (V2021/504) 
Boskoop
-  Otweg 100 
 plaatsen berging scootmobiel (V2021/493) 
-  Pastoor Daalmansplantsoen 43 
 vervangen bestaand kozijn (V2021/498) 
-  Spoelwijkerlaan 
  vervangen en deels nieuw aanbrengen 

beschoeiing en aanbrengen nieuwe stuw 
(V2021/499) 

-  Berkenweg 53 en 55 
  plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 

(V2021/505) 
-  Goudse Rijweg 346 
 plaatsen bijgebouw/schuur (V2021/506) 
Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 14 
  plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 

(V2021/502) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Vondellaan 4 
  realiseren opbouw eerste verdieping 

(V2021/507) 
Koudekerk aan den Rijn
-  langs Dorpsstraat 50-70b 
  vervangen oeverconstructie door plaatsen van 

stalen damwand met betonnen deksloof 
(V2021/494) 

Zwammerdam
-  Molenstraat 58 
 realiseren dakopbouw (V2021/487) 
-  Molenstraat 56 
 realiseren dakopbouw (V2021/488) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Zuideinde 67 (10-06-2021) 
 herbouwen bijgebouw (V2021/306) 
Alphen aan den Rijn
-  Stuifzwam 16 (10-06-2021) 
  legaliseren bestaande situatie (woningsplitsing/

brandcompartiment) (V2021/071) 
-  Kortsteekterweg 36 (11-06-2021) 
  plaatsen twee tijdelijke woonunits (11 maanden) 

(V2021/348) 
-  Prins Hendrikstraat 87 (11-06-2021) 
  vervangen twee kozijnen door kunststof 

kozijnen met tripleglas (V2021/408) 
-  Marsdiep 289 en 289 B (11-06-2021) 
  bouwen nieuwe school (Ashram College), 

aanleggen inrit (V2021/177) 
-  Waterscheerling 11 (14-06-2021) 
  plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 

(V2021/486) 
-  Havixhorst 181 (15-06-2021) 
  realiseren dakopbouw tweede etage 

(V2021/459) 
-  Cauberg 8 (15-06-2021) 
  plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 

(V2021/479) 
-  Groningenstraat 174 (15-06-2021) 
  realiseren dakopbouw voorzijde woning 

(V2021/378) 
-  Steekterweg 40E (15-06-2021) 
 realiseren T-steiger in Oude Rijn (V2021/390) 
-  Koningshof 73 (16-06-2021) 
  splitsen pand door plaatsen brandwerende muur 

(V2021/477) 
-  De Gasfabriek 12 (16-06-2021)
 plaatsen balkonbeglazing (V2021/210) 
-  Oranjestraat 32 (16-06-2021) 
  afwijken bestemmingsplan voor plaatsen scoot-

safe (V2021/331) 
Benthuizen
-   Hoek Bentwoudlaan/Albert Schweitzerlaan 

(14-06-2021) 
  tijdelijk plaatsen jongeren ontmoetingsplek (5 

jaar) (V2021/471) 
Boskoop
-  Zijde 85 (10-06-2021) 
  afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 

(V2021/258) 
-  Biezen 51 (15-06-2021) 

 vervangen bestaande brug 
(V2021/293) 
-  tussen Spoelwijkerlaan 1 en 3 
(16-06-2021) 
 realiseren nieuw gemaal 
(V2021/385) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 180 (14-06-2021) 
  realiseren balkon en intern verbeteren 

brandscheidingen (V2021/307) 
-  Dorpsstraat 21 en 23 (14-06-2021) 
  samenvoegen 2 woningen tot 1 woning 

en realiseren nieuwe uitbouw met 
opbouw (V2021/363) 

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 www.alphe-
naandenrijn.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 bezwaar-
schrift moet ten minste het volgende bevatten: uw 
naam en adres, om welk besluit het gaat, de reden 
van uw bezwaar, de datum van uw bezwaar en uw 
handtekening.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 80 
  plaatsen van afscheiding op bestaand terras 

(V2021/352) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 83 
 uitbreiden bedrijfspand (V2021/367) 

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
 -  Van Nesstraat 1A 
  (Horeca-)exploitatievergunning (Tawerna 

Bohema) (D2021/020) 
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-   Thorbeckeplein 72 (08-06-2021) 
  (Horeca-)exploitatievergunning (Bagels & Beans) 

(D2021/041) 
-  Van Nesstraat 1A (10-06-2021) 
  (Horeca-)exploitatievergunning (Tawerna 

Bohema) (D2021/020) 

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

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Van Nesstraat 1A 
  Drank- en horecavergunning (Tawerna Bohema) 

(D2021/025)
 
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Dennenlaan 3 (25-05-2021) 
  Drank- en horecavergunning (Stichting Dewan 

Maluku ‘Jajasan Kaju Putih’) (D2020/080) 

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 
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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.

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
-  Saffierstraat 160 

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 

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.).

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

• Instemmen met plan van aanpak arbeidsmigranten 2021 
• Vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1.0 
• Vaststellen Agressieprotocol 
• Vaststellen bestemmingsplan Zuideinde 22, Aarlanderveen 
• Vaststellen bestemmingsplan Biezenlanden 
• Tweede wijziging vaststellen Verordening parkeerbelastingen 2021  
• Beschikbaar stellen budget buitenzwembaden Prins Willem-Alexander-bad en De Hazelaar  
• Beschikbaar stellen budget verkeersanalyse Noordrand 1 
•  Bekrachtigen door college opgelegde geheimhouding rapportage Grondexploitatie woonzorg-

complex Klompenmaker van 27 mei 2021  

Donderdag 1 juli 2021, gemeenteraadsvergadering (19.00 uur, live te volgen via de website)

• Financiële producten: jaarrekening 2020, voorjaarsnota 2021 en Kadernota 2022

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 

besluit het gaat, de reden van uw 
bezwaar, de datum van uw bezwaar 
en uw handtekening.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maken bekend dat 
er ontheffingen zijn verleend voor het in 
gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. 
-   Liander Infra N.V. heeft ontheffing 

gekregen om van 26 juli 2021 tot en 
met 1 augustus 2022 diverse objecten te 
plaatsen in het openbaar gebied aan de 
Wilhelminalaan in Alphen aan den Rijn. 

 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 26 juni 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoon-
nummer 14 0172. 

-   Alliander heeft ontheffing gekregen om van 27 
september 2021 tot en met 29 april 2022 
diverse objecten te plaatsen in het openbaar 
gebied aan de Da Costastraat in Alphen aan den 
Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 24 juni 2021 ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden, 
binnen zes weken na deze bekendmaking, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester 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. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH Den Haag.
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 Nabestaandencafé Leiden op 4 juli 
14.30 – 16.00 uur
Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 4 juli weer een live bijeenkomst op 
Rhijnhof. We maken een wandeling over de begraafplaats en luisteren op mooie 
plekjes naar de voordracht van gedichten. 

Tijd: van 14.30 tot 16.00 uur
Thema: de kracht van poëzie bij rouw
Locatie: begraafplaats Rhijnhof, Rhijnhofweg 4 te Leiden
Aanmelden: vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

Graag even een berichtje naar info@nabestaandencafeLeiden.nl o.v.v. naam, mail-
adres en telefoon. Degenen die zich hebben aangemeld, ontvangen een mail dat ze 
de bijeenkomst kunnen bijwonen. 
We houden ons aan een maximum van 25 personen. 

Samen Sterk damt in tropische omstandigheden
 

RONDE 3  
Wouter Morssink - Micha van Tol  1-1
Martin van der Sluis - Arjen de Mooij  1-1
Steven den Hollander - Bram Doeves  1-1
Herk Vis  - Eelco Kuipers  0-2
Louis de Frankrijker - Raymond van Es 0-2
Martin Out  - Jo Fijen  0-2
Martin Out  - Harm van Schaik 1-1

RONDE 4  
Arjen de Mooij  - Martin Out  2-0
Bram Doeves  - Martin van der Sluis 0-2
Jo Fijen   - Eelco Kuipers  2-0
Steven de Hollander - Micha van Tol  2-0
Louis de Frankrijker - Herk Vis  2-0
Wouter Morssink - Raymond van Es 2-0
 
De uitslagen en de stand zijn ook terug te vinden op Toernooibase.

Pfff wat was het warm gisteravond, maar dat weerhield niemand om te komen dammen. Ray-
mond van Es en Louis Frankrijker hadden zeker last van de warmte, want zij kwamen op de nor-
male begintijd binnen en daardoor bijna een halfuur te laat. Heren, volgende week beginnen we 
nog steeds om 19:30 uur. Genoeg hierover, tijd voor de wedstijden.

RONDE 3
Het nieuwe lid Arjen de Mooij 
mocht zich in zijn eerste wed-
strijd in de interne competitie 
gelijk bewijzen tegen de voor-
zitter Martin van der Sluis. Geen 
van beiden wist het evenwicht 
te verbreken en de punten wer-
den gedeeld. Arjen de Mooij is 
een sterke speler en heeft de 
hoogste rating van alle Samen 
Sterkers. Dus eigenlijk een knap 
puntje van onze voorzitter. 

In de partij tussen Steven den 
Hollander en Bram Doeves voer-
de Steven de druk flink op, maar 
Bram wist het hoofd bij het wa-
ter te houden en pakte knap een 
punt. Eelco Kuipers liet ook zien 
dat hij in de afgelopen periode 
niet stil heeft gezeten. Hij wist 
van de op papier veel betere 
Herk Vis te winnen. Het belooft 

een mooi seizoen voor Eelco te 
worden. Eelco was de initiator 
en organisator van de Teambat-
tles op Lidraughts (online dam-
men) waar elke keer zo’n 150-
200 dammers aan mee deden. 
Door het oneven aantal speelde 
Martin Out zowel tegen Jo Fijen 
als tegen Harm van Schaik. Dit 
werd Martin toch te veel. Een 
snelle nederlaag tegen Jo Fijen 
en een bevochten punt tegen 
jeugdlid Harm van Schaik.
 
RONDE 4
In de partij tussen Louis de 
Frankrijker en Herk Vis gebeur-
de op een gegeven moment iets 
merkwaardigs. Na een slagwis-
seling bleef een witte schijf van 
Louis in de stelling van Herk 
staan. Beide heren keken met 
verbazing naar het bord. Geluk-
kig keek Bram op het moment 

naar de partij en legde uit wat 
er was gebeurd. Herk had bij het 
slaan namelijk niet degeslagen 
schijf van Louis van het bord 
gehaald maar zijn eigen schijf. 
Louis liet sportief de stand her-
stellen en zou uiteindelijk als-
nog winnen. 

Herk is niet de enige Samen 
Sterker die dit overkomt, want 
bij Wouter Morssink gebeurde 
in 2016 tijdens Brunssum Open 
hetzelfde tegen Sara Rijgers-
berg. Daar werd de stand niet 
hersteld en Wouter verloor. In 
de partij tussen Steven de Hol-
lander en Micha van Tol werd 
duidelijk dat het verschil tussen 
winst en verlies soms erg klein 
is. In het eindspel nam Micha 
door tijddruk snel een twee om 
twee ruil en overzag een win-
nende doorbraak forcing voor 

Steven. De logische aanschuifzet 
was simpel gewonnen voor Mi-
cha. Een pijnlijke nederlaag voor 
Micha die hiermee ook de lei-
ding in het toernooi uit handen 
gaf. Arjen de Mooij wist tegen 
Martin Out zijn eerste wedstrijd 
in de kleuren van Samen Sterk 
te winnen. Martin van de Sluis 

won van Bram Doeves en nam 
de koppositie van Micha over. 
Jo Fijen was toch nog een ma-
tje te groot voor Eelco Kuipers. 
Met twee overwinningen meldt 
Jo zich nu ook in de top. Ray-
mond van Es vergat de remise 
tegen Wouter Morssink te pak-
ken en verloor.
 

Jaartje ouder en 
geschiedenis wijzer
Er is zoveel gebeurd afgelopen week dat ik niet weet waar ik zal beginnen met 
schrijven.  Ik heb echt een top verjaardag gehad en heb zoveel moois gezien in 
Peloponnesos met mijn vriendin. Vorige week verbleef ik een avondje in een luxe 
hostel net buiten Athene. Ik wilde de drukte van de stad ontwijken en ben in een 
havenplaatsje terecht gekomen met uitzicht over de zee en de marina met heel 
veel yachts die je doen wegdromen en waarbij je je tegelijkertijd afvraagt van wie 
al die boten zijn. Er was een leuke groep mensen aanwezig in het verblijf en de 
eigenaar George was ontzettend gastvrij. Hij had een cake met kaarsjes geregeld 
en aardig wat drank. Gezien het Internationale gezelschap heeft iedereen in zijn 
eigen taal Happy Birthday gezongen (Israëlisch, Grieks en Indiaas). Hoe snel on-
bekenden in no time toch een soort van vrienden worden, maar ook het mooie 
verblijf maken dat je eigenlijk niet weg wilt. Helemaal omdat ik hiervoor alleen 
maar bij familie verbleef in het Noorden. 
De dag erna heb ik Barbara opgehaald van het vliegveld en ze had meteen de slin-
gers uitgehangen en zong Happy Birthday. We stapten meteen de auto in op weg 
naar Monemvasia, dat op 4 uur rijden ligt. Onderweg werden we aangehouden 
door politie die vroegen of we iets ‘’illegaals’’ bij ons hadden. Ons korte antwoord 
was nee maar de agent vond ons maar al te interessant (Barbara is platinablond 
met blauwe ogen en ik had een vrij bloot shirt aan). Ze vroegen waar we naartoe 
gingen en of we de stad in zouden gaan voor een drankje. Ik had helemaal geen 
zin in een praatje en vroeg of we konden doorrijden. Dat mocht dus niet want ze 
wilde ons wel even helemaal ‘bekijken’ zeiden ze en of we de auto aan de kant 
konden zetten en wilden uitstappen. Er kwamen andere agenten die de auto gin-
gen controleren en hoe kan het anders, we zijn met ze op de foto gegaan. Nou ze 
stonden te shinen hoor, wat een macho cultuur!

Monemvasia was een plaatje, een droomplaatsje tegen een rots gebouwd met uit-
zicht op zee. Vanaf het land is er niets van te zien en het is ook volledig autovrij. 
We hadden een mooie kamer met uitzicht op zee die we hadden versierd met 
ballonnen en slingers die ik van mijn schoonzus uit Nederland had meegekregen 
voor mijn verjaardag. We hebben luidkeels Stevie Wonder gezongen, zo hard dat 
de achterbuurman van het café ons heeft gehoord. Alles was heel gemoedelijk en 

de locals zo open en vriendelijk. De dag erna zijn we naar het fort gelopen boven 
op de rots en hebben ons ingelezen in de geschiedenis van het plaatsje. 

De dag erna zijn we vertrokken naar Olympia en dachten een stop te maken in 
Mani, echter zonder op te letten dat google maps het eindpunt hoog in de ber-
gen in de middle of nowhere had geplaatst. Onderweg hadden we gigantische re-
genbuien en werden we van de hoofdweg naar een zijweg geleid en daarna naar 
een onverharde weg waardoor we wisten dat we niet goed zaten. We hebben het 
plaatsje dus maar overgeslagen en een korte eetstop genomen in Kalamata waar 
we uiteraard olijven hebben gegeten. Olympia stond altijd op mijn bucketlist 
aangezien het restaurant van mijn ouders ook zo heet en er nooit iemand van de 
familie is geweest. Met Bar hadden we daar een Virtual reality tour geboekt zodat 
je op de locatie precies via de bril kon zien wat zich daar vroeger had afgespeeld 
met het live beeld erbij. Echt een aanrader! We hebben ook een sprintje op het 
parcours gerend waar de Olympische spelen zijn begonnen en hebben veel ge-
leerd over Zeus en de goden. 
We hebben de tour afgesloten in de voormalige oude hoofdstad van Griekenland: 
Nafplion met Venetiaanse invloeden. Doordat Bar een PCR test nodig had voor 
de terugreis waren we al de dag erna al voor 12 uur in het centrum van Athene 
en geloof mij: met de auto door Athene rijden is een gekkenhuis!! Echt een cha-
os in het verkeer en je hebt wel 10 paar ogen nodig maar we zijn er goed door-
heen gekomen. 

Nu zit ik weer in het hotel met weer het mooie uitzicht en mijn familie komt 
donderdag aan voor de doop. Ik dacht in de tussentijd nog een eiland aan te doen 
maar ik blijf hier, het is te fijn met de mensen en ook met mijn ‘summerlove’ zo-
als ze ons hier noemen. Lekker genieten toch 😊 . 

Liefs, Anthoula
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Informatiebijeenkomst ‘Oog van Koudekerk’ 
woensdag 30 juni 2021
In de gemeente Alphen aan den Rijn is over een aantal jaren onvoldoende ruimte 
om in de eigen woningbehoefte te (blijven) voorzien. Om voldoende woonruimte 
te kunnen blijven bieden, is binnen de gemeente een onderzoek gestart naar 
nieuwe locaties om ruimte te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven, 
waaronder woningbouw. Het Oog van Koudekerk in Koudekerk aan den Rijn is één 
van de mogelijke locaties. Het Oog van Koudekerk betreft het gebied ten oosten 
van de woonkern Koudekerk aan den Rijn. Ten behoeve van het verkrijgen van 
inzicht in de haalbaarheid is voor de locatie Oog van Koudekerk een concept 
Stedenbouwkundige Visie opgesteld.

Op woensdagavond 30 juni 2021 van 19.00 tot 21.00 uur vindt een  
informatiebijeenkomst plaats over het concept ruimtelijke visie voor het Oog van 
Koudekerk, in de vorm van een webinar. Tijdens deze digitale bijeenkomst zullen 
wij voornamelijk stil staan bij de inhoud van de opgestelde concept Ruimtelijke 
Visie en u tevens informeren over het vervolgtraject. Na de zomerperiode zullen 
er vervolgbijeenkomsten worden gepland, waarin er meer ruimte is voor een 
nadere uitwerking.

Aanmelden
Indien u deel wenst te nemen aan de informatiebijeenkomst kunt u zich tot en met 
maandag 21 juni 2021 aanmelden via: oogvankoudekerk@alphenaandenrijn.nl 

Bijeenkomst Algemene 
ledenvergadering Habeko 
wonen en SBHw verzet naar 
29 juni 2021
In mei hebben alle huurders van Habeko wonen een 
uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst om met 
elkaar te praten over de beste vorm van huurdersver-
tegenwoordiging. Deze bijeenkomst kon in verband 
met corona helaas niet doorgaan. 

Daarom organiseren wij deze bijeenkomst nu op 29 juni, om 
19.00 uur bij De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp.

Doel van de avond
Zowel de leden, vertegenwoordigd in de Algemene ledenverga-
dering van Habeko wonen, als de Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen (SBHw) komen voor u op als huurder. 
Tijdens de bijeenkomst bespreken we welke taken bij wie liggen. 
Is er overlap? Kan het beter?

Moeten we andere organisaties betrekken bij de keuzes rond Ha-
beko wonen? Maar we kijken ook naar de mogelijkheden in de 
toekomst. Zodat uw belangen optimaal behartigd blijven. 

Bent u erbij?
Wij stellen uw aanwezigheid bij de bijeenkomst zeer op prijs! Zo-
als vermeld is de bijeenkomst op 29 juni, starttijd 19.00 uur, bij 
De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp.

Aanmelden voor de bijeenkomst
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Laat het ons dan vóór 22 juni 
weten. Dat kan door een mail te sturen naar Jolanda Kerkvliet 
j.kerkvliet@habekowonen.nl. Graag uw naam en adres vermel-
den. Of belt u naar 0172-583125. Is het vervoer naar de bijeen-
komst een probleem? Neem dan gerust contact met ons op. Dan 
zorgen wij voor een goede oplossing. 
Huurders die zich al voor de vorige bijeenkomst aangemeld heb-
ben, ontvangen persoonlijk bericht.

In verband met de coronamaatregelen, verzoeken wij u om met 
maximaal één persoon per adres aanwezig te zijn.

Energiecoaches voor huurders 
van Habeko wonen van start
Gratis en onafhankelijk advies over energiebesparing in huis is nu mogelijk voor 
alle huurders van Habeko wonen. In het project ‘Energiecoaches voor huurders’ 
leidde huurdersvereniging Stichting BewonersBelangen Habeko wonen (SBHw) 
namelijk een groep huurders op tot energiecoach. 

Dit gebeurde in samenwerking 
met de huurdersvereniging van 
Woonforte en gemeente Alphen 
aan den Rijn. De energiecoaches 
komen op afspraak langs bij be-
woners van Habeko wonen.

Tijdens een energieadvies door-
lopen huurder en energiecoach 
samen de woning. Op basis 
daarvan geeft de energiecoach 
tips over energiebesparing in 
huis. Die tips kunnen gaan over 
het aanbrengen van tochtstrip-
pen, radiatorfolie en nog veel 
meer makkelijk inzetbare oplos-
singen. Erik van Zuylen, Wet-
houder Duurzaamheid, laat we-
ten erg enthousiast te zijn dat 
ook huurders nu gebruik kun-
nen maken van deze oplossin-
gen. Van Zuylen: “Wij willen er 
natuurlijk voor zorgen dat ook 
in huurhuizen veel energie be-

spaard wordt. Daar profiteren 
huurders ook weer van in hun 
portemonnee. Een echte win-
win- situatie”. Gemeente Alp-
hen aan den Rijn ondersteunt 
dit project, ook financieel.

Met die maatregelen gaan huur-
ders tocht in huis tegen, ver-
warmen ze slimmer en verlagen 
ze hun energiegebruik. Loek 
van der Krabben, voorzitter 
van huurdersvereniging Stich-
ting BewonersBelangen Habe-
ko wonen (SBHw) is enthousi-
ast: “Met dit project helpen we 
huurders om maandelijks geld 
te besparen en om hun huis 
comfortabeler te maken. Daar-
naast draagt het ook nog eens 
bij aan het tegengaan van kli-
maatverandering.”

De energiecoaches voor huur-

ders zijn naast energiecoach ook 
buurtgenoot. Dat helpt, volgens 
Ton van der Haven en Hen-
nie Meijer. “We zochten echt 
een oplossing om onze huur-
ders actief te ondersteunen. Een 
laagdrempelig advies van me-
dehuurders past precies bij die 
doelstelling.” Daarnaast kan dit 
project zorgen voor meer con-
tact tussen de huurders. “Omdat 
de energiecoach een buurtge-
noot is, leren bewoners elkaar 
ook nog eens beter kennen. Zo 
kan het energieadvies ook een 
fijn en sociaal moment zijn. 
Win-win dus.”

Bent u huurder van Habeko wo-
nen? Dan kunt u dit energiead-
vies gratis aanvragen. Dat kan 
door een e-mail te sturen naar 
energieadvies@sbhw.nl. of kijk 
op www.sbhw.nl/energiecoach 

Van links naar rechts Ton van der Haven, Loek van der Krabben en wethouder Erik van Zuylen
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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 min. 10 x 15 m. voor tenminste een 
half jaar. Omg. Hazerswoude-Dorp/Rijndijk/
Boskoop. Voorzien van elektra en water. Bel 
0621418855

TE KOOP: 

FORD KA BJ 2007, 70.000km Van 2e eigenaar: 
1750,-- Aanhangfietsje met tb: 25,--; Harmo-
nium: 200,-- Tel: 079-3460976

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

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

DIVERSEN

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

Badmintonnen in de Land-
vliethal is weer begonnen
 

Wist u dat Hazerswoude dorp sinds 1975 al een badmin-
tonvereniging heeft. Helaas door corona hebben we ons 45 
jarig bestaan nog niet kunnen vieren maar we zijn weer 
blij dat we weer de hal in kunnen om lekker tegen de shut-
tle te slaan.

Op donderdagavond spelen we van 20.00 uur tot 23:00 uur in de Land-
vliethal te Hazerswoude dorp. We zijn een gezellige vereniging waar 
alle leeftijden en speelsterkte met elkaar spelen, waardoor iedereen mee 
kan doen. 
 
Wil je erachter komen of badminton 
iets voor jou is? Kom dan langs. Tot 
de zomervakantie kan je vrijblijvend 
en zonder kosten deze sport komen 
uitproberen. Zelf geen badminton-
racket? We hebben er een voor je 
klaarliggen. Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar: 
ledenadministratie@

bchazerswoude.nl

VAKANTIEBEZORGERS 
 GHK GEZOCHT

VOOR ALLE KERNEN van de Groene Hart Koerier 
in  de schoolvakanties

Iets voor jou?  Meld je snel aan 

0172-430151

EK Poule bij Bakker Ammerlaan
In de aanloop naar de te spelen wedstrijden van Oranje tijdens het Europees Kampioenschap 
voetbal heeft Bakker Ammerlaan een leuke winactie. Klanten met een besteding vanaf 7,50 mo-
gen de uitslag van de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands Elftal voorspellen. De goede 
voorspellingen worden beloond met een slagroomschnitte die in de 2 dagen na de wedstrijd op-
gehaald mogen worden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de uitslag van 
zondag met 3-2 in de wedstrijd Nederland – 
Oekraïne al door een heel aantal mensen is ge-
raden. “Het zijn een heleboel schnitten, maar 
we geven ze met plezier weg, zeker omdat Ne-
derland heeft gewonnen”, aldus Mark Am-
merlaan.  Ook voor de wedstrijd Nederland 
- Oostenrijk van donderdag 17 juni en Neder-
land – Noord-Macedonië van maandag 21 juni 
geldt deze actie. Bakker Ammerlaan gaat hier-
mee door zolang Oranje in het toernooi blijft, 
hopelijk tot de finale.                                                                               

Daarnaast zijn op de dagen dat Nederland voet-
balt de oranje tompouces in de aanbieding!

 Deel o-theek Rijnwoude gestart
Inmiddels hebben alle inwoners van Rijnwoude een folder ontvan-
gen over ‘Deel o-theek Rijnwoude’, een nieuw initiatief van Actief 
Rijnwoude. Hopelijk heeft u de moeite genomen deze folder aan-
dachtig 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 Rijnwoude) 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 downloa-
den 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 afnemer 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.

Er is weereen nieuwe Kliederkerkvoor alle kinderenvan 3 tot 13 jaar 

Kleur 
bekennen

Zondag 27 juni

15.00 uur tot ± 17.00 uur
inclusief gezellig pannenkoeken eten

Brugkerk
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Meedoen is gratis

aanmelden vóór 20 juni via:

tref@pknkoudekerk.nl

Protestantse Gemeente
te Koudekerk aan den Rijn
en Hazerswoude-Rijndijk

TREF is onderdeel van
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Klussendienst Rijnwoude weer volop operationeel

Zoeken nog vrijwilligers 
met ‘groene vingers’
Zoals u in de grote advertentie over Actief Rijnwoude van eerder  in uw Groene 
Hart Koerier heeft kunnen lezen is de Klussendienst Rijnwoude inmiddels weer 
volop actief. 

We komen weer graag bij u thuis om een klusje te doen voor u maar wel onder de voorwaarde dat u 
gevaccineerd bent en geen klachten heeft. We zijn zeer verheugd  te melden dat we weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers erbij hebben. We zijn bijna op volle sterkte. Wel zoeken we nog mensen voor Ha-
zerswoude Dorp die graag tuinklusjes zouden willen doen (en dus groene vingers hebben).

Denkt u van, dat lijkt me wel wat, neem dan contact op met het coördinatie team 
van de klussendienst Rijnwoude 06-82093412

Ingezonden brief

Stop de olifant BBG  door 
de porseleinkast (Zaans) 
Rietveld
Terwijl ook Boskopers een overwegend grote voorkeur heb-
ben voor een 2e Oost-West verbinding in het sierteelt gebied 
ter hoogte van de halve Raak, dendert een aantal Provinciale 
en Gemeentelijke bestuurders als een olifant door het Groene 
Hart. Ziende blind en horende doof. 
Leden van Provinciale Staten laten zich niet zien en leden van 
de gemeenteraad durven die olifanten niet voor de voeten te 
lopen of vinden consequent doof zijn voor bevolking en niet 
doorvragen bij ondernemers belangrijker dan zich goed ver-
diepen en hun gezond verstand gebruiken. 

Het projectteam Beter Bereikbaar Gouwe doet zijn best om te 
luisteren en blijkt zelfs bereid ruiterlijk gemaakte fouten toe te 
geven. Dat is te waarderen, maar hun invloed reikt niet ver. Ze 
zijn er om de bedenksels van de bestuurlijke olifanten aan de 
wettelijke vereiste onderbouwing te helpen. 

Zelfs de voorzitter van de Boskoopse Dorpsraad die claimt na-
mens zo ongeveer  alle Boskopers te spreken, zegt dat een aqua-
duct de beste oplossing is. Maar hij vindt een snelle oplossing 
belangrijker dan de verwoesting die deze olifanten aanrichten. 
Daar denkt de meerderheid aan een overlegtafel anders over.  
Hij suggereert dat er geen geld is of dat het te lang duurt. De 
Provincie heeft een slechte naam in het omgaan met belasting 
geld, het heeft zelfs een commissaris van de (toen nog) Konin-
gin de kop gekost. Maar gezien de tientallen miljarden coro-
nasteun en prioriteit geven aan de echte knelpunten is dat geld 
er wel. De portefeuillehouder in Alphen a.d. Rijn heeft er een 
handje van al decennia ongefundeerd hoge bedragen te roepen 
als het over een tunnel of aquaduct gaat - die hij formeel des-
gevraagd nooit kan en wil onderbouwen. 
Dankzij het netwerk van de partners van het Molenberaad 
(www.molenberaad.nl) kunnen deze dat wel met harde cijfers 
van echte deskundigen voor de tunnel (binnen 3 jaar gereali-
seerd) en harde cijfers van een aangelegd aquaduct in Friesland 
met dezelfde grondslag, waterbreedte, wegbreedte en aanslui-
tingen als onder de Gouwe. In 3 jaar voltooid, met een hard en 
specifiek indexcijfer van het CBS naar de prijs nu geïndexeerd. 
Samen niet meer dan de N207 Zuid kost. Die is met keihar-
de cijfers door verkeerskundigen van het Molenberaad aange-
toond overbodig, de door iedere betrokkene op korte termijn 
gewenste Bodegraven-boog een veel beter alternatief. En de bij 
elkaar 1400 handtekeningen voor de tunnel in Hazerswoude-
Dorp dan? De portefeuillehouder van Alphen a.d. Rijn ziet de 
inwoners van dat Dorp al zolang hij wethouder was en is niet 
staan.

Al meer dan 2200 handtekeningen maken duidelijk dat heel 
velen die weg langs het Bentwoud niet willen. Teksten over de 
drukker wordende N207 Oostelijke van de Gouwe zijn met me-
tingen aantoonbaar onwaar en de ‘drukte’ op het Noordeinde 
wordt door mij persoonlijk dagelijks gecontroleerd. Een slim-
me aansluiting van de Snijdelwijk richting Aquaduct ontlast het 
Noordeinde verder. 60% van het verkeer over de Zijde en de 
hefbrug gaat richting N11 een belangrijk deel naar het oosten, 
een klein deel naar het Zuiden. De handelsonderneming die 
keer op keer het aquaduct recht voor het Gouwebos probeert 
te krijgen lobby’t vooral voor zichzelf.  Tot heden is er door de 
bestuurlijke olifanten nog geen onderbouwd verkeerscijfer op 
tafel gelegd. Werkt democratie anno 2021 zo?

Het projectteam vindt 80 handtekeningen van bewoners van 
Noord-West Boskoop die de olifantenweg vooral niet in de 
buurt willen, maar dwars door het Zaans Rietveld, belangrijk. 
Maar weet niet dat er in een week tijd al meer dan 2000 hand-
tekeningen zijn gezet onder de petitie 
http://behoudzaanserietveld.petities.nl . 
Sluit u aan zou ik zeggen.   

Robert Hagendoorn

Een geweldig avontuur voor 
de basisschool kinderen
Kinderen, maar ook ouders of opa’s en oma’s, vinden het fantastisch. Een geweldige 
week van huttenbouwen, gezellig samenzijn en leuke activiteiten ter afsluiting van 
de zomervakantie. Hele generaties zijn ermee opgegroeid. 

Nu na een jaar vol beperkingen en een afgelaste editie in het jaar 2020, zijn de vrijwilligers van Hut-
tenbouw Benthuizen al druk bezig om een onvergetelijke editie 2021 neer te zetten. 

Dit jaar in het thema CIRCUS. De berichtgevingen over activiteiten rondom COVID zijn positief en de 
voorbereidingen zijn al in volle gang om zo hopelijk een zo normaal mogelijke Huttenbouw Benthui-
zen te organiseren. Wil jij dit onvergetelijke moment niet missen? 

Of wil je vrijwillig mee helpen of sponsoren. 
Meld je aan voor een deze geweldige week via www.huttenbouwbenthuizen.nl.
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Haalt amendement Nieuw Elan de raad over de streep voor de RES? 

Meer flexibiliteit in 
bepalen zoekgebieden
Eén ding werd duidelijk: als Alphen door wil met de RES moet er meer flexibiliteit en 
draagvlak komen als het gaat om het bepalen van geschikte locaties voor windturbi-
nes en zonneweides. 

Demonstratie tegen windturbines
Woensdagavond liepen ruim 50 kinderen en hun (groot)ouders uit Hazerswoude-
Rijndijk mee in een demonstratie tegen windturbines. Volgens een inwoner die al 
meer dan 35 jaar in het dorp woont, de eerste demonstratie ooit! 

Opnieuw naar de tekentafel voor 
het vaststellen van zoekgebieden 
met heldere kaders vooraf, op te 
stellen samen met inwoners en 
bedrijven, is dan randvoorwaar-
delijk. 

19 insprekers
Terwijl half Nederland voor de 
tv zat voor de voetbalwedstrijd 
Nederland-Oostenrijk, voer-
den maar liefst 19 insprekers het 
woord over de Regionale Energie 
Strategie en legden de commis-
sieleden wethouder Van Zuylen 
tot aan middernacht het vuur aan 
de schenen.  Onder de insprekers 
waren inwoners en vertegen-
woordigingen uit Zwammerdam, 
de wijk Burggooi en Hazerwou-
de-Rijndijk die aangaven waar-
om er geen windmolens dicht 
bij de woningen in hun dorp of 
woonwijk moeten komen.  Ook 
werd aangegeven dat de Neder-
landse geluidsnorm tot wonin-
gen achterhaald is en dat nieu-
we afstandsnormen zoals die in 
Duistsland en Denemarken wor-
den gehanteerd, ook hier toege-
past zouden moeten worden. Een 
andere inwoner vroeg nadrukke-
lijker aandacht voor de stapeling 
van veiligheidsrisico’s langs de 
N11. Bestaande energiecoöpera-
ties gaven aan met inwoners mee 
te willen denken over locaties en 
organisatie. 

Rigide zoekgebieden
Een groep agrariërs uit Hazers-
woude-Dorp ziet kansen voor 
een groot zonnepark met directe 
levering aan het dorp en zouden 
hierover graag in gesprek gaan 
met gemeente en inwoners. Het 
beoogde stuk land van 22 hec-
tare, groot genoeg om het hele 
dorp van stroom te voorzien, ligt 
echter niet in een aangewezen 
zoekgebied. “Het kan toch niet de 

bedoeling zijn dat dit plan daar-
om niet serieus bekeken kan wor-
den?” was de vraag. Een andere 
boer verwoordde het LTO stand-
punt: geen zonneweides, want 
we hebben de grond zelf nodig 
om te boeren en zo Nederland 
blijvend van voedsel te voorzien. 
Ook de Vereniging van Eigenaren 
van het ITC terrein wil graag hun 
energie lokaal opwekken. Huidi-
ge beperkingen in het energie-
net belemmeren de groei van de 
bedrijven. Door zoveel mogelijk 
zelf op te wekken, direct te ge-
bruiken en de rest op te slaan, 
wordt het elektriciteitsnet min-
der belast. De provincie is echter 
tegen windmolens en zonnewei-
des in het Groene Hart en vindt 
de plek daarom minder geschikt. 

VOOR, onder voorwaarde dat…
Raadslid Peter Versteeg zette als 
eerste de toon voor het verde-
re debat door aan te geven dat 
Nieuw Elan onder voorwaar-
den akkoord zal gaan met de 
RES 1.0. “In het strategisch kader 
van de RES wordt niet alleen de 
koers bepaald voor lokale ener-
gieopwekking op basis van zon 
en wind, maar staan ook de uit-
gangspunten verwoord voor an-
dere belangrijke thema’s zoals 
energiebesparing, elektriciteit, 
warmtewinning en mobiliteit. 
Die ondersteunen wij allemaal en 
alleen op het punt van de groot-
schalige energieopwekking heb-
ben wij bezwaren.” Versteeg gaf 
verder aan dat zijn partij wil dat 
het proces van het vaststellen van 
zoekgebieden moet worden over 
gedaan en dit keer met nauwe be-
trokkenheid van inwoners en be-
drijven. Voor die zoektocht (waar 
ook de bestaande zoekgebieden 
deel van uit kunnen maken) wil 
Versteeg dat vooraf heldere kaders 
worden vastgesteld met inwoners 

en lokale deskundigen. Het voor-
gestelde normenkader voor zaken 
als afstand, geluid en slagscha-
duw in relatie tot woningen en 
natuurgebieden wordt vervolgens 
door de raad vastgesteld. Op basis 
daarvan wordt opnieuw bekeken 
wat wel en niet geschikte locaties 
zijn.  Voor dit plan zal Versteeg 
een amendement (toevoeging) 
op het Raadsvoorstel (niet de RES 
zelf) indienen. “Als de wethou-
der deze aanvulling accepteert 
als uitgangspunt voor de volgen-
de fase, kunnen wij akkoord gaan 
met de RES 1.0.” Coalitiepart-
ner CDA ondersteunt deze visie 
en benadrukt ook dat het vooral 
om kleinschalige projecten moet 
gaan. Ook Groen Links gaat mee 
in de gedachte “duurzaam, maar 

wel zorgvuldig.”

TEGEN, tenzij… 
De oppositiepartijen staan scepti-
scher tegenover de RES 1.0. Een 
aantal heeft grote twijfels over het 
nut en de noodzaak van wind-
molens en zonneparken op land. 
Anouk Noordermeer van de VVD 
ziet liever dat vooral wordt inge-
zet op energiebesparing onder het 
motto ‘Wat je niet verbruikt, hoef 
je ook niet op te wekken’. Het feit 
dat gedragsverandering van in-
woners en bedrijven lastig te stu-
ren is, maakt dit een zaak waar-
op je onvoldoende kunt bouwen, 
vinden anderen. De VVD is ook 
voor landelijke regie. Versteeg 
van Nieuw Elan wijst erop dat het 
van groot belang is om juist loka-
le regie te houden: “Want anders 
wordt van bovenaf bepaald waar 
windturbines komen te staan en 
zijn we nog verder van huis. Als 
we de RES voor de Regio Holland 
Rijnland afwijzen, zal een hoger 
gremium de beslissingen nemen. 
Met het amendement willen wij 
dat voorkomen en zorgen dat in-
woners en politiek van Alphen 
zelf de regie houden.”

Wantrouwen wegnemen
Veel kritiek is er ook op de ge-
brekkige wijze waarop door 
wethouder Eric van Zuylen naar 
draagvlak is gezocht. Dat heeft tot 
wantrouwen onder de dorpsover-
leggen en inwoners geleid. Dat 
het zoeken naar draagvlak beter 
had gemoeten ontkent Van Zuy-
len niet. Het uitgebreide feitenre-
laas van de wethouder over welke 
formele stappen in de communi-
catie zijn ondernomen, ook rich-
ting dorpsoverleggen, wekte ech-
ter de woede van veel raadsleden 
op. Van der Nat van de SP: “Be-
gin er eens mee te vertellen hoe 
het anders moet, in plaats van je 
te blijven verschuilen achter ‘de 
feiten’. Excuses maken richting 
dorpsoverleggen is ook zeker op 
zijn plaats”. Van een echt excuus 
kwam het nog niet. Van Zuylen: 

“Er zijn van beide kanten verwij-
ten naar elkaar gemaakt en daar-
over wil ik met de dorpsoverleg-
gen in gesprek.”

Regionale solidariteit
De wethouder benadrukt in zijn 
reactie op alle (in)sprekers nog-
maals het belang van de energie-
transitie en de noodzaak daarin 
ook solidair te zijn met de regio. 
“Ik begrijp de zorgen van de om-
wonenden, maar we moeten de 
emoties niet de boventoon laten 
voeren. Het gaat in de RES 1.0 op 
de eerste plaats om veel meer dan 
windturbines. Het gaat in ver-
sie 1.0 daarbij pas om een ver-
kenning op strategisch niveau. 
Nog nergens staan exacte loca-
ties vast en zoekgebieden zijn al-
leen richtinggevend.” Het gaat 
dus nog niet over exacte zoeklo-
caties, hoeveel, hoe hoog en ook 
niet over de exacte verdeling bin-
nen de regio. 

Over de uiteindelijke plekken op 
Alphens grondgebied beslist de 
gemeenteraad straks zelf door dit 
in een Omgevingsbeleid vast te 
leggen. De geïrriteerde stemming 
verbeterde, toen de wethouder 
zelf ook toegaf dat niet het gehe-
le gebied langs de N11 geschikt 
is als zoeklocatie voor windtur-
bines, omdat ze dan te dicht op 
woningen komen. “Een bepaald 
zoekgebied uitsluiten kan, want 
dat is in Kaag en Braassem ook 
gebeurd, ” geeft hij aan. Versteeg 
adviseerde de wethouder dan de 
handreiking van het amende-
ment aan te nemen om de zoek-
locaties opnieuw te bepalen. 

Raadsbesluit
Op donderdag 24 juni bespreekt 
de Alphense gemeenteraad de 
RES van Holland Rijnland en het 
amendement dat bepalend kan 
zijn voor de lokale invulling van 
het verdere proces van energie-
opwekking op Alphens grondge-
bied.  Vervolgens wordt een be-
sluit genomen. 

Onder begeleiding van politie 
op de fiets ging een oude 'eend' 
met muziek voorop. Iedereen 
had van de organisatie een 
windmolentje gekregen en 
TurbulenT leider Rob van 
der Hoort scandeerde van-
uit de auto dan ook steeds 
"Windmolentjes JA, wind-
turbines NEE". 

De tocht door het dorp 
eindigde bij de Da Costa-
singel. Daar stond een kar 
met Weipoorts ijs de deel-
nemers op te wachten. Van 
der Hoort: "Ik ben heel te-
vreden over deze demon-
stratie en hoop dat de ge-
meenteraad een verstandig 

besluit zal nemen als het gaat 
om de N11 als zoekgebied voor 
windturbines en zonnewei-

des. De Provincie heeft vandaag 
al ingestemd met de Regionale 
Energie Transitie (RES 1.0)." 
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 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.

Open brief

Oproep aan de Raadsleden van de 
gemeente Alphen aan den Rijn.
Beste leden van de Gemeenteraad ,
Op donderdag 24 juni staat u voor de moeilijke taak om te beslissen over de 
Regionale Energiestrategie 1.0 van de regio Rijnland Noord, waartoe ook onze 
gemeente behoort. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn gaat het dan onder 
andere over het vaststellen van zoeklocaties voor mega windturbines en zon-
neparken. In de huidige plannen worden daarbij onder andere grote windtur-
bines ten zuiden van- en dichtbij de bebouwing van Hazerswoude-Rijndijk 
voorzien.
De RES1.0 is een gevoelig onderwerp in de dorpen van voormalig Rijnwoude. 
De participatie van burgers kenmerkte zich door een gebrek aan inspraak, een 
onduidelijk proces, gebrek aan transparantie en slechte communicatie waar-
door inwoners verrast en ongerust zijn over de plannen. Zij zijn en voelen zich 
niet gehoord, waardoor draagvlak ontbreekt.
Nu instemmen met de RES 1.0 heeft grote gevolgen voor de dorpen van voor-
malig Rijnwoude. We verzoeken de Alphense politiek daarom op 24 juni niet 
akkoord te gaan met de RES1.0.

Ons dringende verzoek is geënt op de volgende argumenten:
–  Het is onduidelijk of het Alphense Gemeentebestuur na goedkeuren van de 

RES1.0 nog kan volhouden dat er geen Windturbines in Alphen worden ge-
plaatst omdat Holland Rijnland dan in feite de regie krijgt.

–  Landelijk groeit inmiddels de overtuiging dat het niet goed gaat met de bur-
gerparticipatie; de RES is teveel gekaapt door “andere” belanghebbenden.

–  Er is geen planMER beschikbaar voor de negatieve effecten op gezondheid , 
veiligheid en milieu door plaatsing van windturbines. Hoe kun je iets goed-
keuren als onbekend is wat de gevolgen zijn ?

–  Alphen heeft nog zeer veel kansen voor alternatieven voor energie opwek-
king zoals zon op daken en langs infrastructuur, geothermie en waterstof. 
Wereldwijd worden momenteel een aantal zeer kansrijke nieuwe technie-
ken uitgewerkt die binnen enkele jaren beschikbaar komen. De landelijke 
doelstellingen voor 2030 m.b.t. windenergie zijn nu ook al gehaald; dus 
windturbines in ons Groene Hart is helemaal niet nodig. Waarom nu over-
haast besluiten ?

–  Het schrappen van huidige “kansenkaart” en dáárvoor weer opnieuw zoek-
gebieden voor windturbines benoemen in het Groene Hart is zinloos als we 
niet éérst met elkaar afspreken welke kaders voor veiligheid, gezondheid en 
afstand we willen hanteren.

–  Alleen een breed gedragen RES met aandacht voor mens, natuur en land-
schap is toekomstbestendig. Die 3 aspecten komen in de huidige RES1.0 
voor Alphen onvoldoende aan de orde.

Nu de participatie over de RES 1.0 wat de 5 Dorpsoverleggen betreft als mislukt 
kan worden beschouwd bent u nog het enige houvast voor burgers die buiten 
spel dreigen te worden gezet. De dorpsoverleggen verwachten na het doorzet-
ten van de voorliggende RES1.0 bij de verdere planvoering en uitvoering veel 
verzet van inwoners van onze dorpen. De onderstaande 5 Dorpsoverleggen 
doen een klemmend beroep op de Gemeenteraad om 24 Juni NIET akkoord te 
gaan met de RES1.0. De collega’s in Kaag en Braassem gingen u voor !

Hoogachtend,
H. Körmeling, B Verhoef Voorzitters Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost
N. Stolwijk Voorzitter Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
N. Wamsteker Voorzitter Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn
R. van Daalhoff Voorzitter Dorpsoverleg Benthuizen
J. Wesselingh Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk-Hazerswoude Rijndijk West

WORD ENERGIECOACH
BIJ ENERGIEK ALPHEN!

Wat doet een energiecoach?
Als energiecoach geef je bewoners een onafhankelijk en vrijblijvend advies 
over de best passende verduurzamingsmaatregelen in hun situatie. Tijdens 
een huisbezoek loop je samen met de bewoners door hun woning. Je adviseert 
hen bijvoorbeeld over isolatie of zonnepanelen. Het gesprek vat je vervolgens 
samen in een digitaal dossier. Als energiecoach bouw je zo mooie contacten 
op in Alphen aan den Rijn en help je jouw medebewoners een handje. 

Wil jij andere bewoners wegwijs maken in de verduurzamingsmaatregelen 
voor hun woning? Wil je deel uitmaken van een team van enthousiaste 
vrijwilligers uit Alphen aan den Rijn? Dan ben jij misschien wel de 
energiecoach die wij zoeken!

Wat bieden we jou als energiecoach?
- Een enthousiast team van twintig vrijwilligers die samen hun 

medebewoners willen helpen bij de verduurzaming van hun woning;
- Een opleiding tot energiecoach via Hoom waarin je je verder verdiept in 

verduurzaming;
- Een vrijwilligersvergoeding per gegeven energieadvies;
- Evt. een extra opleiding voor het uitvoeren van warmtescans met een 

infraroodcamera.

Wat we van jou vragen als energiecoach
- Je bent geïnteresseerd in verduurzaming, energiebesparing en de 

energietransitie;
- Je helpt je (buurt)bewoners graag, durft door te vragen en hen te 

adviseren;
- Je kunt 4-6 uur per week vrijmaken hiervoor. Deze tijd mag je volledig 

zelf indelen. In die tijd houd je ongeveer 50 bewonersbezoeken per jaar. 
Meer is natuurlijk altijd mooi!

- Kennis van energiebesparende maatregelen is fijn, maar niet noodzakelijk. 
Tijdens de opleiding leer je de kneepjes vanzelf;

- Je kunt met een computer werken (Hoom-dossier, Word en e-mail).

Momenteel is de planning om medio september te starten met een nieuwe 
ronde basistrainingen. Deze kost een paar dagdelen. Eventueel kan deze 
cursus ook online worden gevolgd. Ben jij de energiecoach die wij zoeken? 
Meld je dan uiterlijk 15 augustus aan via info@energiekalphenaandenrijn.nl  

Meer informatie nodig?
Kijk dan eens op www.energiekalphen.nl of neem direct contact op met Ton 
Kos via 06-51743414.

energiekalphenaandenrijn.nl

Ben jij de energiecoach die wij zoeken?
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gavoorglasvezel.nl

Waar gaan ze graven?

Wat komt er in mijn meterkast?

Wat gebeurt er met mijn tuin?

Hoe werkt een tuinboring?

Wat leuk! Heel graag tot zaterdag! 

Hoe zit het met de 
installatie in huis?

Kom naar de Glasvezel 
Informatiemarkt. Dan laten 
we het jou graag zien!

Op zaterdag 3 juli van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Bij Dorpshuis de Juffrouw,
Dorpsstraat 250 in 
Hazerswoude-Dorp.


