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Milieu-effecten zoekgebieden zonne- en windenergie in kaart gebracht..

Plan MER behorende bij de
RES 1.0 ligt ter inzage!

als aanvullend advies vanuit de
concept planMER om de randen van de polders op te zoeken
en de openheid van het landschap zoveel mogelijk intact te
houden.” Het concept planMER
laat zien wat in deze fase vanuit
milieu oogpunt kansrijk, kansrijk onder voorwaarden of niet
mogelijk is. De huidig geldende
milieuregelgeving vormt daarvoor het uitgangspunt. Eventuele aanpassingen op landelijke
regelgeving op basis van recente
juridische uitspraken zijn hierin niet meegenomen. Mogelijk
komen hierdoor op termijn nog
minder zoeklocaties door het
filter.

door Diana Baak

Als volgende stap in het
proces van het opstellen
van kaders voor de energietransitie in de regio
Holland Rijnland zijn de
voorstellen uit de Regionale Energie Strategie
(RES) 1.0 beoordeeld op
hun impact op het milieu.
Op deze concept planMER kunnen inwoners en organisaties
tot eind september opmerkingen en bezwaren indienen.
Het proces
In de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) zijn onder andere
zoekgebieden vastgesteld voor
(grootschalige) opwekking van
zonne- en windenergie. Het
proces om uiteindelijk van globale zoekgebieden te komen tot
exacte locaties voor het plaatsen
van windturbines en zonneweides vindt in stappen plaats. Stel
het voor als een trechter met filters, die van groot naar steeds
kleiner gaat. Als eerste stap zijn
in de recent vastgestelde RES
1.0 wettelijke mogelijkheden en
veiligheid als kader genomen.
Als volgende stap is een planMER opgesteld waarin de milieueffecten van de voorgenomen

Gaan we dit straks overal zien.....?
ontwikkelingen en zoekgebieden zichtbaar zijn gemaakt. Op
basis van de geconstateerde impact voor het milieu zijn bepaalde zoekgebieden nu uitgefilterd
en geheel of gedeeltelijk minder
geschikt of zelfs ongeschikt bevonden.
In een volgende slag worden aspecten als financieel economische haalbaarheid, draagvlak
onder inwoners en ook bestuurlijke wensen en afspraken (zoals
vastgelegd in omgevingsvisies
en omgevingsplannen) meegenomen. Zo wordt binnen de

zoekgebieden steeds meer focus
aangebracht en blijven uiteindelijk (al dan niet) locaties over
voor concrete uitvoering van
energieopwekking met windturbines en zonneweides. Een
zoekgebied dat in deze PlanMER op basis van de milieuregelgeving mogelijk is, kan dus
later alsnog afvallen omdat het
economisch niet haalbaar blijkt
te zijn en/of op onvoldoende
draagvlak kan rekenen.
Milieuaspecten
Holland Rijnland heeft, zo
schetst het rapport, veel bij-

zondere landschappen met Natura2000 gebieden, delen van
het Natuurnetwerk Nederland,
mooie cultuurhistorisch plekken en beschermde stads- en
dorpsgezichten, duinen, waterwingebieden en ook belangrijke
weidevogelgebieden. Het concept planMER laat zien dat dit
samen zorgt voor een complexe
opgave om geschikte plekken
te vinden: “Windturbines zijn
onder voorwaarden mogelijk
langs de (snel)wegen en in de
droogmakerijen, mits de lijnen
en de structuur van het landschap wordt gerespecteerd. Met

Indienen zienswijzen
Het concept planMER is te
downloaden op wijzijnon.nl/
documenten/planmer.
Tussen 8 juli en 1 oktober ligt het
document ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend via RES@hollandrijnland.
nl. Het concept planMER en de
zienswijzen zijn de basis voor
het definitieve planMER, die
vervolgens een van de bouwstenen is voor de verdere uitwerking van de ambities uit de RES
1.0 voor de RES 2.0. Dat naast de
moties en amendementen die
door de gemeenteraden zijn ingebracht bij het bespreken van
de RES 1.0 in hun vergaderingen
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Familieberichten

In het bijzijn van je dierbaren ben je rustig
van ons heengegaan. Na een mooi, creatief
en zorgzaam leven nemen wij afscheid van
mijn lieve vrouw en onze geweldige moeder

Een rollende steen is tot stilstand gekomen.

Neeltje Maria Cornelia
de Jong - Hofland

Jan van Ofwegen

Nelie

Hazerswoude-Dorp, 13 maart 1949 Hazerswoude-Rijndijk, 8 juli 2021

Hazerswoude,
8 april 1947

Arda van Ofwegen-Gareman
Marsha en Jeroen
Stijn
Floortje
Sterre
Cyrilla en Ronald
Tygo
Sven
Mozartlaan 91
2394 GC Hazerswoude-Rijndijk

“Heer, ik kom tot U”

”Heer die mij ziet zoals ik ben”

Met fijne herinneringen, maar met veel verdriet,
nemen wij afscheid van onze lieve schoonzus

Nelie de Jong – Hofland
Ans en Jan †
Siem en Fini †
Jan en Wil
Gré en Cok †
Arie en Jacqueline
Co en Riet
Simone en Ruud, Evert †
Nel en Cor
Kees en Ina
Riske en Thijs

Leiden,
5 juli 2021
Huug
Dick
Martin

Jan Steenstraat 24
2391 EC Hazerswoude-Dorp
De dankdienst voor het leven van Nelie
en de begrafenis hebben plaatsgevonden
op zaterdag 10 juli.

Hazerswoude, juli 2021

De leegte en het gemis zijn bij ons
achtergebleven na het overlijden van
onze lieve broer en zwager

Willem de Vrij

Jan is thuis.

-Wim-

De samenkomst bij zijn uitvaart zal dinsdag 13 juli
in besloten kring plaatshebben.
Aansluitend begeleiden wij hem om ca. 14:30 uur
naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf op de
Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg te Hazerswoude-Dorp.
Indien u dat wenst kunt u vanaf 14:30 uur een erehaag vormen
bij de ingang van de begraafplaats.

In ons verdriet om het heengaan van
onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Jo van der Sluis-Staal
mochten wij uw hartelijk medeleven
ondervinden. Wij willen u hiervoor
oprecht bedanken.

Voor het medeleven en steun
in deze moeilijke tijd willen wij
iedereen hartelijk bedanken.
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Ries (in liefdevolle herinnering) en Marry
Piet Jan en Willy
Nelie en Jos
Benthuizen, juli 2021

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Uitvaartonderneming
Schellingerhout

Hazerswoude-Dorp, juli 2021

“Dood ga ik nog lang niet,
althans dat was ik niet van plan. Toch
ben ik het laatste jaar regelmatig bezig
met tijd en vergankelijkheid. Ik maak
namelijk een historisch document over
onze familie.
Het wordt een film waarin je zes
generaties ontmoet. Prachtig! De eerste
opnamen dateren uit 1961. Daarop zie
je mijn opa - zeilend - op het Tjeukemeer in Friesland.
Ik ben nu de oudste in de lijn en
dat zet je wel aan het denken. Ik wil
iets meer nalaten dan een urn. Daarom
maak ik samen met mijn vrouw al plannen over onze uitvaart.”
Johannus Wiersma

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen
079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

www.degedenkgroep.nl

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Groene Hart Koerier
woensdag 14 juli 2021

EK 2020 Kleurplaten voor
kinderen een "sof"
Net als het Nederlands Elftal was de kleurplatenactie
dit keer een echte sof. Waarschijnlijk omdat het Nederlands Elftal al zo vroeg was uitgeschakeld leefde het
niet echt meer.
En dat is jammer. Niet alleen om de uitschakeling maar omdat ernu
maar precies 5 kleurplaten werden ingezonden, waar het andere
keren minimaal 200 mooie kleurplaten opleverde. Voor de diehard inzenders prima natuurlijk want nu winnen ze elk zo'n mooie
Euro 2020 voetbal.
Lizz Timmermans, Iza Wesseling, Sem de Peinder Mats van der
Voorst en Nick de Peinder kunnen zo'n mooie voetbal tegemoet
zien!

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl besproken waarvoor u
bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact op met de eigen huisarts. Meer weten over klachten en hoe die te verhelpen? Kijk op
www.thuisarts.nl.
DEMENTIE
Schelden met ziektes is tegenwoordig niet ongewoon en “Je bent toch niet dement?!” als je even
iets vergeet of niet op een naam kunt komen, wordt over het algemeen ook niet bedoeld als een
compliment. Dementie is vaak in het nieuws en ook niet voor niets. Iedereen krijgt er in zijn leven/familie wel mee te maken.
HET ZAL TOCH NIET…
Eén op de 5 mensen krijgt dementie en voor vrouwen geldt zelfs één op de drie. De angst om dement te worden en niet meer te weten wie je kinderen zijn, waar je woont of waar de wc is ( en
wat je daar moet doen) is dus ook niet zo gek.
VERSCHILLENDE SOORTEN
Er zijn verschillende soorten dementie met elk hun eigen karakteristieke kenmerken. De ziekte
van Alzheimer is de meest bekende, maar er bestaat ook vasculaire dementie, fronto-temporale
dementie en Lewy Body dementie.

MICO vakantieregeling 2021

SYMPTOMEN
Symptomen die kunnen wijzen op dementie zijn: vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse
handelingen, regelmatig vergissingen in tijd en plaats. Ook taalproblemen, het kwijtraken van
spullen, problemen met lezen en onrust kunnen op beginnende dementie wijzen. Anderen merken het doordat iemand zich terugtrekt, minder betrokken is bij sociale activiteiten of als het gedrag en karakter van een persoon verandert.

Voor uw gemak hebben de leden van de Hazerswoudse Middenstandsvereniging hun vakantieplannen even op een rijtje gezet en kunt u in onderstaand overzicht zien wie er open of gesloten
zijn.

DIAGNOSE
De diagnose dementie wordt niet zo snel gesteld als er mee wordt gescholden. Als u merkt dat
uw geheugen u steeds meer in de steek laat, het gedrag van uw partner of ouder verandert of als
u om andere redenen het idee heeft er sprake is van dementie, zou u eerst een geheugentest kunnen doen op geheugentest.nl

Trendie Wendie is de hele zomer geopend. Alleen de koopavond vervalt in deze periode
Bakkerij van Noort is gesloten van maandag 2
augustus tot en met zondag 22 augustus
Autobedrijf Bos is de hele zomer geopend
Bakker Ammerlaan is de hele zomer geopend
AH Beugelsdijk is de hele zomer geopend
Tuijn Optiek is de hele zomer geopend
Verf- en Behangspeciaalzaak Bogerman is de
hele zomer geopend
Theo van Zanten Tweewielers is t/m 28 augustus van woensdag t/m zaterdag geopend
Idesign is gesloten van vrijdag 23 juli t/m dinsdag 17 augustus
Slagerij De Vries is gesloten van maandag 2
augustus t/m dinsdag 24 augustus

NAAR DE DOKTER
Uiteraard kunt u met zorgen of klachten een afspraak maken met uw huisarts. Heeft hij/zij het
vermoeden dat er daadwerkelijk sprake is van dementie, dan verwijst hij/zij u door naar een specialist. De specialist stelt uiteindelijk vast of er sprake is van dementie en welke ziekte de dementie veroorzaakt.
CASEMANAGER
Als er inderdaad de diagnose dementie is gesteld, zal de huisarts voorstellen een Casemanager in
te schakelen. Die kan u veel vertellen over dementie en u helpen bij praktische zaken. De casemanager is niet alleen voor de dementerende, maar ook voor de partner/mantelzorger een goede
hulp een luisterend oor.
HELAAS NOG GEEN GENEZING
Tegenwoordig kan in sommige gevallen met de juiste behandeling/medicatie de achteruitgang
enigszins worden geremd, maar van genezing is helaas nog steeds geen sprake. Er kan veel worden gedaan om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. Voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen zijn er veel mogelijkheden voor opvang, activiteiten en ondersteuning,
zoals een dagopvang, zorgboerderijen en ontmoetingscentra in de wijk. De casemanager en huisarts weten hier meer van.
Bron: Alzheimer Nederland, www.alzheimer-nederland.nl
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Bureau Local (Alberts & van Huut) haakt af

Habeko alleen verder met
woningbouw bij Het Anker

Wethouder Gerard van As
heeft laten weten dat de
samenwerking van partijen om woningbouw te realiseren bij Het Anker in
Hazerswoude-Rijndijk is
gestrand. Woningcorporatie Habeko wonen gaat
nu alleen verder.
Ton Alberts van architectenbureau Alberts & van Huut heeft
multifunctioneel centrum ‘Het
Anker’ in Hazerswoude-Rijndijk ooit ontworpen. Vorig jaar
heeft de gemeente besloten het
gebouw niet langer als dorpshuis te willen gebruiken. In opdracht van de gemeente hebben projectontwikkelaar Local

Stand van zaken Fietsmaatjes Rijnwoude

Zoals u weet zijn wij al enige tijd bezig met het opzetten van ‘Fietsmaatjes Rijnwoude’
Natuurlijk heeft ook weer bij dit project ‘Corona’ grote invloed gehad op het gehele proces
van opbouw. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit
moment.
Wat betreft duo-fiets Driehof: Hier zijn we inmiddels begonnen met fietsen. Een aantal
vrijwilligers heeft geoefend en zijn recentelijk echt gestart. In totaal hebben we 7 vrijwilligers,
3 hiervan hebben hun ‘eigen’ gast..
Voor de kernen Benthuizen / Hazerswoude Dorp kunnen mensen(gasten) die ook graag een
stukje willen fietsen met een vrijwilliger, zich aanmelden bij:
Bernard de Vries / bernard@actief-rijnwoude.nl telefoon: 06-29508442
Marije Schupper / Fietsmaatjesmarije@gmail.com telefoon: 06-21834434
Wat betreft duo-fiets Rhijndael: Daar hebben we inmiddels 5 vrijwilligers en 4 gasten
maar…………………………………… geen fatsoenlijke fiets. De fiets was nog slechter als
dat we hadden vernomen. Zo slecht zelfs dat er besloten is van deze fiets geen gebruik te
maken. Echt heeel vervelend maar wel de juiste beslissing. Inmiddels hebben we 8000,-van fondsen toegezegd gekregen, voldoende (met stukje financiering van Wijdezorg zelf) om
een nieuwe fiets aan te schaffen. Levertijd is wel 12 weken dus dan zal de fiets eind
september / begin oktober pas geleverd gaan worden. Dan kunnen we dus ook daar
operationeel (5 middagen per week) aan de gang. Vlak voor deze periode gaan we dan ook
nog een aantal nieuwe vrijwilligers zoeken en natuurlijk ook nieuwe gasten. Voor meer
informatie voor inwoners uit de kernen Koudekerk aan den Rijn / Hazerswoude Rijndijk kan
er contact opgenomen worden met:

Annelies Verra / : anneliesverra67@gmail.com / telefoon: 06- 40428972
Richard Brommers / richard.brommers@outlook.com / telefoon:06-83428041

uit Den Haag (samen met het
architectenbureau) en Habeko
wonen de mogelijkheden verkend van woningbouw in en bij
Het Anker passend bij de oorspronkelijke ‘organische’ bouwkenmerken.
“We hebben lange tijd geprobeerd om beide partijen bij elkaar te krijgen, maar dat is toch
niet gelukt’’, aldus Van As. Habeko wonen had volgens de
wethouder het beste plan en die
is gevraagd dat nu verder uit te
werken: “Het realiseren van sociale woningbouw is ons veel
waard en we hopen er dus met
Habeko uit te komen. Ik schat
in dat ergens in september/oktober meer over het vervolg te
melden is.”

Pannenkoekenfeest “Zwembad
de Hazelaar”
Op zaterdag 17 juli organiseren we het pannenkoekenfeest voor kinderen van de basisschool. Opgeven is verplicht dit kan bij de kassa. Door middel van
naam en telefoonnummer. Of online via activiteiten@
zwembad-dehazelaar.nl (ook moet je online reserveren via de site)
Het pannenkoekenfeest is gratis. Zonder abonnement betaal je wel
gewoon de toegangsprijs. Om 11.00 uur kunnen jullie beginnen
met het opzetten van je eigen meegebrachte tent. Er zal een springkussen zijn en jullie kunnen geschminkt worden.
Rond de middag kunnen er pannenkoeken gegeten worden. Ook
mag je deze dag groot opblaasspeelgoed meenemen! Maar bij drukte door mooi weer wordt er door het badpersoneel zelf ingeschat
of dit wel verantwoord is. Het pannenkoeken feest duurt tot 15.30
uur.

We hopen op veel aanmeldingen en natuurlijk op mooi
weer. Hartelijke groeten namens zwembad de Hazelaar.

Groene Hart Koerier
woensdag 14 juli 2021

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:
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R.Beneluxstraat
Kuiper - Reijneveld
Samenstellers:
R. Kuiper - Reijneveld
(Prot. Gem.),
1,
Koudekerk
M. Kerkvliet
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Gem.), a/d
tel. Rijn;
06-15557257
en -M.
Kerkvliet -(RK
Heemskerk
(RK - Parotel. 071 341
10, mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
chiekern),
tel. 42
071-3414210,
mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligeWebsites:
www.heiligethomas.nl
en www.pknkoudekerk.nl
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl
en www.heiligethomas.nl
KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE
Het aantal kerkbezoekers mag
weer omhoog naar het aantal
dat op maximaal anderhalve
meter in de kerkzaal past. Voor
de Ontmoetingskerk ligt dat
rond de 70 personen. U hoeft u
niet meer vooraf aan te melden.
Wel moet bij binnenkomst uw
naam worden opgeschreven.
Mondkapjes zijn niet langer verplicht. In de kerkzaal moet u, behalve als u uit één huishouden
komt, wel echt nog steeds anderhalve meter afstand houden.
We beginnen ook weer voorzichtig met zingen: eerst alleen
het slotlied en het amen na de
zegen. En bij mooi weer zingen
we ook buiten na de dienst nog
enkele liederen. Ook bij mooi
weer mogen we buiten weer samen koffiedrinken. Er moet nog
een nieuw koffieschenkrooster gemaakt worden. Daarom
hoort u de komende weken pas
op de zondag zelf of er koffie is
of niet. De kerkdiensten worden
ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 18 juli 10.00 uur: Dominee Willem Biesheuvel. Thema: Water.
Zondag 25 juli 10.00 uur: Dominee Willem Biesheuvel. Thema: Lucht.
DE VIER ELEMENTEN
Aarde, water, lucht (of adem) en
vuur werden in vroeger tijden
de vier elementen genoemd.
Maar het zijn ook belangrijke
bijbelse trefwoorden en symbolen. ‘Water': het thema van
de tweede van een serie vieringen rondom de vier elementen. We lezen o.a. uit Johannes
7 waar Jezus zichzelf aanbiedt
als bron om uit te drinken, maar
ook spreekt over rivieren van le-

vend water die uit het hart van
een mens naar buiten kunnen
stromen.
‘Lucht': het thema van de derde
van een serie vieringen rondom
de vier elementen. We lezen
o.a. uit Prediker 1. De Prediker
ervaart overal om zich heen
'lucht en leegte'. Maar we zullen ook op zoek gaan naar datgene dat de leegte, die de Prediker voelt, kan vullen.
OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen
10.30 en 11.30 uur is één van
onze kerken open. U bent welkom 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 aanwezige
pastor. U bent in de Ontmoetingskerk welkom op de woensdagen 21 juli, 4 en 18 augustus.
De Brugkerk staat open op de
woensdagen 14 en 28 juli en 11
augustus.
VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van
de maand zullen wij als pastoraal team een korte video maken over dingen waar wij in
deze tijd op stuiten of die ons
inspireren. De videoboodschap
is te vinden op www.pknkoudekerk.nl
NAAR DE BERNARDUSKERK VOOR EEN VIERING
OF OPENSTELLING
Zondag 18 juli 10.30 uur
De Bernarduskerk is open van
10.30 tot 11.30 uur om even
rustig te zitten, te bidden of een
kaarsje aan te steken. Er wordt
door Dhr. Nico Wesselingh op
het orgel gespeeld. Voor deze
openstelling hoeft u zich niet
aan te melden.

ZONDAG 25 JULI 10.30 UUR
Woord en Communieviering
waarin pastor Lam de voorganger is. Als u bij deze viering aanwezig wilt zijn, laat het even
weten. Dit kan via telefoonnummer 071-3414210 of email-adres
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl. De regels betreffende het afstand houden, zijn nog
steeds van kracht. Ook al zijn
we één parochie, in iedere kern
gaan de parochianen van de eigen kern voor. Als u zich aanmeldt, dan zullen we uw telefoonnummer of emailadres nog
enige weken bewaren, voor het
geval er ergens een besmetting
mocht zijn.
LIVESTREAMVERBINDING
Elke zondagmorgen is er om
9.30 uur via een livestreamverbinding een eucharistieviering
te volgen vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt dit vinden op de
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl. Op deze site
kunt u ook de liturgie downloaden en vorige vieringen terugzien.
SECRETARIAAT
Het secretariaat in de Chopinlaan 10 is er voor o.a. vragen, aanmelden voor vieringen,
het opgeven van misintenties en is bereikbaar per mail:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of per telefoon 0713414210. Dit telefoonnummer
is doorgeschakeld, dus graag
even geduld.
Intenties kunnen ook per briefje
in de brievenbus van het secretariaat gedaan worden.
(RK) PAROCHIEKERN –
SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de Chopinlaan 10 is deze weken niet
zoals gebruikelijk geopend op
donderdagmiddag. Voor vragen
kunt u altijd mailen naar:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of bellen 071
3414210 want gelukkig neemt
Annie van Dijk altijd de telefoon
op. Het is een doorgeschakeld
nummer dus even geduld en de
telefoon een aantal keren laten
overgaan om contact te maken.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
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Zondag 18 juli 09.30 uur Ds A.W. van der
Plas; 18.00 uur Ds M.W.Westerink
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 18 juli
10.00 uur
Eredienst. Voorg. Mw H.J. van Dam- Pieters
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 18 juli 09.30 en 18.00 uur
Ds P. Mulder
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 18 juli 09.00 uur
Woord- en communieviering
Reserveren voor een viering is niet meer
verplicht, maar wel fijn als u zich aanmeldt, dit
kan telefonisch 06-24764418 of per mail.
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 18 juli 09.30 uur
Ds Marit Eikelenboom, Nieuwegein
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 18 juli
09.30 uur Ds J. Quist, Den Haag
18.30 uur Ds A.B. van Campen

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek
Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-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 huisartsenzorg:
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Ziekenhuis, 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 10.0012.00 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).

De Lions helpen Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.!

ONDERSTEUNERS GEZOCHT!

Vanaf september zal de Lionsclub Rijnwoude de actie “Oog voor voedsel, hart voor mensen” opstarten. Hiervoor zijn De Lions nog op zoek naar straat-coördinatoren in Hazerswoude-Dorp, die erbij willen helpen om het door de voedselbank benodigde voedsel te verzamelen.
Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van Lionsclub Rijnwoude https://rijnwoude.lions.nl/ en in de Groene Hart Koerier editie van 9 Juni jl.

Meld je aan als vrijwillige helper bij deze actie via: rijnwoude@lions.nl
De Lions zullen z.s.m. contact met je opnemen.
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Weekaanbiedingen

Cajun
Gehaktrol
Heerlijke gehaktrol met een
smakelijk paneerjasje van
Cajun kruiden.
Heerlijk!
00 gram
1

BBQ
foldenrze?

z ie o
website

1. 59

Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Grillworst
Gebraden
Gehakt
Grillham

4 Beafburgers

4.99

8.49

Weektopper:

Uit eigen keuken:

Dorpers

Portie
Bami

4 Zigeuner
gehakt
schnitzels

4 stuks

met
kippenbout

6.49

4.98

Weekendtip!

Altijd handig!

Roerbak
reepjes
div. soorten
500 gram

6.98

Voordeel op
maandag + dinsdag:
eierkoeken,
3 + 1 gratis

Half om
Half
gehakt
1 kilo

7.49
Aanbiedingen zijn geldig van
12 t/m 17 juli 2021

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

Aanbiedingen van 15 t/m 21 juli:

Hazelnoot aardbei

slagroomtaartje
Gevulde koek

5,95
1,-

www.bakkerammerlaanlaan.nl
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Cursiefje
Metafoor
Elke vergelijking gaat mank... zegt men. Een metafoor berust op een vergelijking en daarom moet je goed opletten als je zo’n stijlfiguur gebruikt. Het zal niemand ontgaan
zijn dat we in de afgelopen week heel vaak gehoord hebben: ‘hij vecht voor zijn leven!’ Ik heb het idee dat er weinig te vechten valt als je in coma geraakt bent en afhankelijk bent van medische apparaten die de diverse essentiële organen aan de praat moeten houden. Dat is echter niet de echte betekenis van de uitdrukking. Die wil vooral
aangeven dat de figuur waarop de metafoor van toepassing is een zich-niet-laten-kisten-mentaliteit heeft. M.a.w. een soort schouderklopje voor iemand die zijn sporen op
wat voor gebied dan ook verdiend heeft. En in die zin kan ik het taalgebruik wel billijken, maar ik blijf het een dubieuze zegswijze vinden.
Ik heb er ook moeite mee als men bepaalde mensen die ernstig ziek zijn het etiket opplakt van ‘die redt het wel, die laat zich niet zomaar aan de kant zetten, die heeft een
vechtersmentaliteit’. Er zijn m.i. weinig mensen - en ik heb het uiteraard over mensen in de bloei van hun leven - die zich zonder slag of stoot overgeven aan de dood. Ik
denk in dezen vaak aan de langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden die Olympisch kampioen werd na hersteld te zijn van kanker: ‘ik heb gewoon geluk gehad!’
Dat lijkt mij een nuchterder conclusie.
We hadden het over metaforen. Ik vermoed dat elke taal een reusachtig reservoir aan metaforen bezit als we het hebben over scheldkanonnades. Maar of de duvel ermee
speelt, er is altijd sprake van onwelriekend racistisch en homofoob gedoe. En dat geldt zeker niet alleen voor de moderne invectieven-voorraad. En als er geen discriminatie
in het spel is, wordt er gegarandeerd een of andere vreselijke ziekte tevoorschijn getoverd.
Laatst las ik dat iemand die een aantoonbaar niet-realistische visie op zijn carrière had, door een waarschijnlijk Bijbelvaste jongen uitgemaakt werd voor een Koning Herodes die een vooraanstaande functie in de kraamzorg ambieert. Ik geef toe dat ze een flink stuk cynisme behelst, maar de vergelijking snijdt in dit geval wél hout.
Nou, nog eentje dan. We weten allemaal dat ‘klaploper’ een synoniem is voor uitvreter. Ik had er (ook) geen idee waar dat woord vandaan komt. Wat blijkt: in de Middeleeuwen waren er nogal wat leprozen (melaatsen) die hongerig - wegens besmettingsgevaar nam niemand hen in dienst - langs de wegen slenterden. Als ze een dorp naderden, moesten ze lawaai maken met een klepper, een clapspaen, zodat de bevolking wist wat er aan de hand was. Omdat ze afhankelijk waren van voedsel van diezelfde
bevolking, werd na verloop van tijd iemand die op andermans kosten leefde een ‘klaploper’ genoemd. Ook hier ruik je een vleugje cynisme... maar de ‘klaploper’ moet ‘m
wel in zijn zak steken!
Oké, genoeg de schoolmeester uitgehangen... op naar de finale! Hoewel, het is maar de vraag of ik voor welke goal dan ook zal juichen. Mijn sympathie ligt elders.
Wist

Murat (3)
wil heeeeeeel
veeeeeeel nieuwe
vriendjes...
Die is helemaal
toe aan PeuterStart

Stijntje Stoer start
Dappere Daan
Kindercentrum Stijntje Stoer
breidt per 30 augustus uit met
een nieuwe peutergroep:
PeuterStart Dappere Daan.
- Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
- Plek voor 8 kinderen.
- Geopend op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Stuur een mail naar vdberg@junis.nl
Meld je nu alvast aan:
www.junis.nl/inschrijven
(0172) 74 58 50
klantenservice@peuterstart.nl
PeuterStart Dappere Daan
Sportparklaan 3 | 2391 AX Hazerswoude-Dorp

peuteropvang
Partner van Junis Kinderopvang

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 zogenaamde Kinderboekzwerfstations te staan waar uitsluitend kinderboeken 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 gemeente 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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deze stacaravan of B&B kunt u
heerlijk ‘Het Groene Hart” (her)
ontdekken. Deze locaties bevatten eigenlijk alles om het naar
uw zin te maken.

Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn
Gratis recreëren in de maanden Juli en Augustus
Primeur voor Nederland

Meer info:
Heeft u interesse, neem dan
contact op met het projectteam.
Zij informeren wat er nog vrij is
en zorgen voor het contact met
de locatie-eigenaren.

waar u gebruik van kunt maken, kunt u terug vinden op de
website www.actief-rijnwoude.
nl
Het projectteam:
Linda@actief-rijnwoude.nl
/ 06-45094267
Jos@actief-rijnwoude.nl
/ 06-23328302.

Dit project slaagt mede dankzij
Klein Giethoorn / Jeu de Boer
Tot slot: Alle recreatie mogeen AH Beugelsdijk Hazerswoulijkheden worden gratis aande-Dorp
Inmiddels zijn we per 1 juli gestart met dit bijzondere project, bestemd voor inwoners uit de ge- geboden.
meente Alphen aan den Rijn die vanwege corona het moeilijk vinden om er “op uit” te trekken of
die vanwege beperkte financiële middelen niet op vakantie kunnen.
Stichting Actief Rijnwoude biedt
daarom in de maanden juli en
augustus het project ‘Groene
Hart Recreatie Alphen aan den
Rijn’ aan.
Inwoners uit de totale gemeente Alphen aan den Rijn kunnen
gebruik maken van 3 recreatie
mogelijkheden

‘Ontdek je plekje’

Ontsnap een moment aan het
ritme van alle dag door even
de buitenlucht te kunnen genieten.
Groene Hart Recreatie heeft
speciaal voor ‘kwetsbare ouderen in- en rond Alphen aan den
Rijn een aantal eigenaren van
groene locaties bereid gevonden
om u belangeloos in hun tuin te
ontvangen. U kunt er genieten
van het uitzicht, het groen en
soms van de beesten.
De eigenaren van de locaties
ontvangen u vriendelijk en trakteren op koffie of thee met iets
lekkers. U vult de tijd op de locatie verder zelf in.
Op de website (www.actiefrijnwoude.nl) maakt u een keuze uit de aangeboden locaties
voor de maanden juli en augustus. Vervolgens neemt u telefonisch of met een email contact
met de eigenaar op en spreekt
het moment af waarop u van de
locatie gebruik wilt maken.
Wilt of kunt u dit zelf niet dan
neemt u contact op met het projectteam
Meer info:
✤ Dit “uitje” is gratis •
✤ Verblijf is niet langer dan een
dagdeel •
✤ Toilet aanwezig •
✤ Niet altijd bereikbaar met
openbaar vervoer•
✤ Vrijwel alle locaties zijn bereikbaar met een rolstoel of
rollator•

✤ Breng en/of haal-service €
0,30 per kilometer.

‘Kamperen in Alphen’

Speciaal voor jonge gezinnen
die (o.a.) door de Coronacrisis
niet op vakantie kunnen.
Als het er dit jaar niet in zit om
op vakantie te gaan omdat er
geen financiële middelen voor
zijn, dan is dat voor je gezin
niet leuk. Voor deze gezinnen
die dit treft heeft ‘ hebben wij
een aantal achitterende ‘groene’
locaties bereid gevonden waar
in de maanden juli en augustus
met kinderen gekampeerd kan
worden in tenten met toebehoren. In de omgeving van deze
locaties is vaak veel te doen,
zoals vissen, roeien, kanoën of
zwemmen. Je kampeert max.
3 dagen in je eigen ‘achtertuin’
die je dan van een andere kant
kunt bekijken. Kijk voor het locatie-aanbod op de website van
Actief Rijnwoude: www.actiefrijnwoude.nl
Meer info:
Heeft u interesse neem dan contact op met het projectteam.
Zij kijken waar en wanneer er
ruimte is en zorgen voor het
contact met de locatie-eigenaar

‘Stacaravan of B&B’
Een korte vakantie voor jonge gezinnen of (echt) paren
waarvoor kamperen geen optie is..
Een paar dagen in een stacaravan of B&B in juli of augustus
is daarom wel een alternatief.
Binnen Alphen hebben een aantal eigenaren hun vakantieonderkomens beschikbaar gesteld
waar gratis tot max. 3 dagen gebruik van kan worden gemaakt
(Als deze niet bezet zijn). Vanuit

Stuur uw kopij
en advertentie

naar info@groenehartkoerier.nl

Alle locaties / accommodaties

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Anne Goedhart - van Leeuwen
Ik ben Anne Goedhart - van Leeuwen en
ik ben in 1981 geboren in Den Haag. De
eerste anderhalf jaar van mijn leven heb ik
in Rijswijk gewoond maar sindsdien woon
ik in Hazerswoude rijndijk, dus eigenlijk
weet ik niet beter. Als kind woonde ik op
‘het hofje’ in de Sweelincklaan. Ik heb
daar altijd erg genoten van het spelen met
de buurkinderen en het contact met de
andere buren. Intussen ben ik getrouwd
met Marianne en hebben we drie heerlijke
kinderen van 13, 10 en 6 jaar oud.
In 2008 heb ik de opleiding Theaterdocent
afgerond en sindsdien werk ik als
regisseur en/of theaterdocent op
verschillende plekken. In het basisonderwijs, op het middelbaar onderwijs en op theaterscholen,
maar altijd met kinderen. Ik geniet er enorm van om theater te maken met kinderen en hun
verhalen en visie om te zetten in theater. Ook houd ik er van kinderen uit te dagen een klein
beetje meer te doen dan dat ze denken dat ze durven. Op die manier heb ik al een heleboel
kinderen zien groeien in hun manier van presenteren en in hun durf tijdens het voor de groep of
voor een publiek staan.
Momenteel geef ik les op 5 plekken. In Amsterdam doe ik dat op drie locaties: Bij kunstschool
Meervaart Jong, op een basisschool waar ik theater gebruik voor taalontwikkeling en de
ontwikkeling van sociale vaardigheden en bij Theater- en dansschool Parkwest. Deze laatste heb
ik samen met een aantal anderen zelf opgericht. Afgelopen weekend hebben we presentaties
gehad in theater DeLaMar. Het was zoals altijd even hard werken in de aanloop er naar toe maar
wat een geweldig gevoel was het weer om al die kinderen te zien stralen op het podium! In een
voorstelling die voort is gekomen uit hun eigen verhaal.
De andere twee werkplekken zijn dichter bij huis. Ik geef al een aantal jaar dramales op
basisschool de Tweeklank en heb daarnaast een eigen theateratelier: Karibuni. Hiermee zat ik
eerst een aantal jaar in het JJB en nu in het nieuwe dorpshuis de Som.
Ik vind het heerlijk om in Hazerswoude te wonen. Een dorp, maar toch niet te ver van de stad.
Door mijn werk als theaterdocent hier in de buurt, maar ook door eerdere dingen die ik hier
heb gedaan, zoals werken bij de bakker, de groenteboer en de post en jarenlang meegaan als
kampleiding, ken ik veel kinderen hier in de buurt. Ik vind het leuk om ze te zien opgroeien en te
zien hoe ze zich ontwikkelen.
Ik vind het mooi om te zien hoe in een dorp als deze mensen soms de krachten bundelen om
iets tofs, iets nieuws op poten te zetten. Zelf zou ik willen dat ik meer tijd had om ook af en toe
iets te organiseren, want er zijn nog zoveel andere dingen mogelijk. Ik heb een la vol ideeën.
Aan de andere kant merk ik ook dat dat het minder fijn kan zijn om in een dorp te wonen.
Op andere plekken, waaronder in Amsterdam, is er meer geld beschikbaar voor het organiseren
van activiteiten, evenementen of creatieve aanvullingen op het onderwijs.
Bovenop de stapel in mijn ideeënla ligt in ieder geval het organiseren van een foodmarket.
Een feest voor het hele dorp vol met kunst, cultuur, heerlijk (gezond) eten en verbondenheid.
Wie weet komt het er ooit nog eens van!
Graag draag ik het estafettestokje over aan Saskia Heemskerk.

VIJK jeugd en ouders
beleven prachtige
poldercross!
Het is inmiddels al een traditie dat de laatste training voor de zomerstop voor
de schaatsjeugd van VIJK een heuse poldercross is op boerderij Rijnhoeve aan de
Hondsdijk in Koudekerk.
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Ingezonden bijdrage

Wat is een toezegging van
de wethouder waard?
Aan Bewonersoverleg Plan Zuid (BOPZ) in Hazerswoude
Dorp is door wethouder Van Velzen al in december 2020 een
pilot toegezegd waarbij het paaltje in de Jan van Eijcklaan
verwijderd zou worden. Daarmee moesten gegevens verzameld worden die ook nu van belang zijn voor het nemen van
het besluit over de optimaliseringsmaatregelen, en tenslotte
het uiteindelijke uitvoeringsbesluit rondom de ontsluitingsweg zuid-west en twee beoogde aantakkingen daarop bij de
Jan van Eijcklaan en de Breitnerlaan.
Tot op heden heeft de wethouder de pilot steeds uitgesteld en
daardoor zijn die gegevens nog steeds niet beschikbaar, terwijl die wel noodzakelijk zijn voor het nemen van een verantwoord besluit door de gemeenteraad. BOPZ heeft dit onlangs bij het bezoek van raadsleden nog weer opnieuw onder
de aandacht gebracht.
Covid als reden voor uitstel verhinderde de wethouder niet
om elders wel metingen uit te laten voeren.

Het "strijdtoneel" van de jaarlijkse Poldercross
Donderdagavond 8 juli hadden
meer 80 kinderen en ouders
zich verzameld om te genieten
van de VIJK Poldercross.
De jeugdcommissie van VIJK
had weer een prachtig parcours
met vele hindernissen uitgezet
voor jong en oud, op en rond
de boerderij. En elk jaar zijn er
weer nieuwe spannende attracties toegevoegd aan het par-

cours. Na een uitdagende route door sloten en weilanden
eindigde de tocht met de grote touwslingerattractie over de
brede sloot naast de melkveestal. Hier ging iedereen kopje
onder en kwam met stralende
lach weer boven. Nog even over
de buikschuif baan, een duik
in de Oude Rijn en als klapstuk
in de heuse container Hottub!

Waar wel meer dan 30 kinderen
tegelijk konden relaxen in water
van meer dan 30 graden.
Hier kon iedereen weer bij komen en schoon weken.
Na afloop was er nog wat te
drinken en wat lekkers van de
BBQ want van zo’n poldercross
krijg je wel trek. Alle kinderen,
ouders en vrijwilligers genoten
van deze heerlijke poldercross
avond en uiteraard gaan we dit
volgende jaar weer over doen.
Vanaf deze plek bedanken we
de vele vrijwilligers en met
name Henk Ebbink voor de opbouw en Jan Dirk Corts voor de
gastvrijheid.

Ondanks een nieuwe belofte van de wethouder, op 20 mei
2021, om binnen anderhalve week aan te geven wanneer de
pilot plaats zou vinden, heeft hij BOPZ nog steeds niet laten
weten wanneer deze precies van start zal gaan. Waarom niet?
Hecht deze wethouder niet aan harde feiten of is een vooringenomen standpunt een onwrikbaar gegeven? Laat hij de
raad in het ongewisse om zo zijn zin door te kunnen drijven?
De weigering van de wethouder om de toegezegde pilot op
tijd uit te voeren geeft ook aan hoe weinig waarde hij er aan
hecht om samen met de direct betrokken bewoners tot een
gezamenlijk gedragen besluit te komen. Van uitstel komt afstel lijkt eerder zijn motto te zijn.
Ook op een ander onderwerp, de afslag noord-west op het
kruispunt, vertoont hij hetzelfde gedrag: vaagheid is troef.
Waarom is deze afslag niet mogelijk? De simpele mededeling dat dit fysiek niet mogelijk is wordt niet onderbouwd.
Rechtsafslaan kan ons inziens ook zonder tijdverlies op het
kruispunt tegelijkertijd plaatsvinden met het doorgaande
verkeer.
In geval van nood is de westkant van het dorp ook moeilijk
bereikbaar voor een ambulance en zal tijdverlies door omrijden soms zelfs noodlottige gevolgen kunnen hebben.
BOPZ heeft daarom bij de raadsleden er op aangedrongen
beide zaken met kracht onder de aandacht te brengen van de
wethouder tijdens de raadsvergadering op 15 juli. Laat de pilot direkt van start gaan en behoud de rechtsafslaande afslag
noord-west.
Bewonersoverleg Plan Zuid (BOPZ)
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WEEK 28
14 juli 2021

Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Kunt u uw woonlasten niet meer
betalen?

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. 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.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

Mevrouw Abionie
Ondanks alle versoepelingen hebben veel mensen het nog
steeds moeilijk. Mensen zijn hun baan kwijt geraakt of
hebben lange tijd geen of minder inkomen gehad. Om
inwoners te helpen die een groot deel van hun inkomen
zijn kwijtgeraakt, waardoor ze de woonlasten niet meer
kunnen betalen, is de Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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

of LinkedIn:

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

Verhaal uit de praktijk
De TONK is een vergoeding die mensen kunnen aanvragen
die hun vaste lasten zoals huur, hypotheek en elektriciteit
niet
meer
kunnen
betalen.
Via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/tonk kunnen inwoners van de
gemeente een aanvraag indienen. Mevrouw Abionie heeft
een aanvraag voor de TONK gedaan en deze ook gekregen.
“Ik heb een nul-urencontract. Mijn man en ik betalen
allebei een deel van de vaste lasten. Maar doordat ik niet
werd opgeroepen, kon ik de woonlasten ook niet meer
betalen. Een hele vervelende situatie want als we de huur
niet betalen, dan kunnen we uit huis worden gezet. Maar
een vriendelijke meneer van de gemeente heeft ons enorm
geholpen en heeft ons informatie gegeven over de TONK
en uitgelegd hoe we het aan konden vragen.”
Aanvragen via de website
Via de website van de gemeente heeft mevrouw Abionie al
haar gegevens ingevuld en zo de TONK aangevraagd. “Wat
we maandelijks betalen aan vaste lasten en wat ons
inkomen op dit moment is. Na een paar dagen werd ik
gebeld door de gemeente omdat een paar dingen niet
duidelijk waren. Deze hebben we besproken en weer een
paar dagen later kregen we te horen dat de aanvraag was
goedgekeurd. We waren zo blij. Nu kunnen we in ons huis
blijven wonen en zitten we straks niet zonder huis.”
Tip van mevrouw Abionie
We vroegen mevrouw Abionie of ze nog tips had voor
andere mensen. “Heb je problemen met het betalen van je
woonlasten door de coronacrisis? Vraag de TONK aan.
Misschien kom jij ook in aanmerking. Wees vooral niet bang
om het aan te vragen. Het is geen lening en je hoeft het ook
niet op te geven aan de belasting. Maar het helpt wel om de
stress weg te nemen en om je rekeningen te betalen die je
buiten jouw schuld om op dit moment niet kunt betalen.”
Wanneer kunt u de TONK aanvragen?
De tegemoetkoming is voor huishoudens:
- die door de coronacrisis aanzienlijk minder inkomsten hebben

- die noodzakelijke privéwoonlasten niet meer kunnen
betalen
- waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende hulp
bieden
- die als werknemer een privévermogen hebben van
minder dan:
- € 6.295 voor alleenstaanden
- € 12.590 voor alleenstaande ouders en gehuwden/
samenwonenden
- die als zelfstandig ondernemer een bedrijfsvermogen
hebben van minder dan € 47.041
Welke kosten komen in aanmerking?
- huur (incl. servicekosten, met aftrek van huurtoeslag)
- hypotheekrente (géén hypotheekaflossing)
- kosten van elektriciteit, gas en water
Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over het aanvragen van
de TONK op www.alphenaandenrijn.nl/tonk.

Wist u dat
- u de TONK niet hoeft terug te betalen?
- de TONK geen invloed heeft op uw belastingaangifte?
- u de TONK met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2021 kunt aanvragen?
- u de TONK voor maximaal 9 maanden kunt
aanvragen?
- iedereen die een daling in het inkomen heeft door de
coronacrisis de TONK aan kan vragen?
- de TONK bedoeld is voor het betalen van de vaste
woonlasten van uw privéwoning?
- u de TONK ook kunt aanvragen als u al een Tozouitkering ontvangt? U moet de Tozo-uitkering dan
wel opgeven als inkomsten.
- u kunt bellen met 14 0172 als u vragen heeft over de
TONK of moeite heeft om de TONK-aanvraag in te
vullen?

Andere steun- en herstelpakketten
Ondanks positieve vooruitzichten op economisch herstel
zijn er nog veel onzekerheden. Daarom heeft het kabinet
het steun- en herstelpakket tot en met het derde kwartaal
van 2021 verlengd. Op de volgende pagina vindt u een
overzicht van alle financiële regelingen die er op dit
moment zijn.

Groene Hart Koerier
woensdag 14 juli 2021

“Wij proberen onze inwoners
zo goed mogelijk te
begeleiden tijdens hun
TONK-aanvraag. Komt
iemand er niet uit, dan
kunnen ze altijd bellen. We
staan voor ze klaar” – Naëma
el Youssoufi, medewerkster
beleidsuitvoering.

Publicaties
Anterieure overeenkomst Kop West
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij met Kop West Alphen BV
(gevestigd op de Willem Fenengastraat 4D in
Amsterdam) een overeenkomst hebben gesloten
als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke
ordening voor het realiseren van ongeveer 300
woningen, ongeveer 15.000 m2 BVO-bedrijfsmatig
vastgoed en de daarbij behorende voorzieningen
op de percelen aan de Hoorn 75, 77 en 79 en de
Ondernemingsweg 1a in Alphen aan den Rijn.
Inzage
Een zakelijke opgave van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 14 juli 2021 tot en met
25 augustus 2021 ter inzage bij de ontvangstbalie
in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Hoe kunt u reageren?
Voor informatie over de zakelijke opgave kunt u
contact opnemen met mevrouw T. Stolwijk van de
afdeling Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie
Personen (BRP) staan ingeschreven:
- M. van den Dool, Marokkostraat 67, Alphen aan
den Rijn
- M.S. Abdiwahaab, laatst bekende adres Karel
Doormanstraat 10, Alphen aan den Rijn
- F. Fofana, laatst bekende adres Frederik Hendrikstraat 92, Alphen aan den Rijn
- A. Urbańska, Hoogeveenseweg 7R, Boskoop
- K.J. Woźniak, Westpark 38, Boskoop
- M. Sanocka, Westpark 40, Boskoop
- M. Ferenc, Hoogeveenseweg 9F, Boskoop
- M.R. Borowski, Westpark 80, Boskoop
Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovengenoemde
personen
verblijven?
Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met team

Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn,
via telefoonnummer 14 0172. Als de gemeente na
twee weken geen reactie heeft ontvangen en er
geen woonadres bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op in de BRP als vertrokken met
onbekende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

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

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

Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt de dag nadat de beroepstermijn afloopt in
werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
besluit tot vaststelling niet eerder in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Wijzigingsplan ‘Rijndijk 107-109,
Hazerswoude – Rijndijk’

Vaststelling bestemmingsplan Zuideinde
22 in Aarlanderveen.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij op 29 juni 2021 het
wijzigingsplan ‘Rijndijk 107-109, Hazerswoude –
Rijndijk’ (ongewijzigd) hebben vastgesteld. Het
wijzigingsplan voorziet in de herontwikkeling van
de genoemde locatie tot een woonperceel, met in
totaal vijf woningen.

Het college van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad op 24 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ heeft vastgesteld. Met het bestemmingsplan is een herontwikkeling van het voormalige agrarisch gebruik naar
een woonlocatie mogelijk.

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan, met identificatienummer
NL.IMRO.0484.HRrijndijk107109-VA01,
en
de
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 15 juli 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. U kunt het wijzigingsplan
ook
digitaal
raadplegen
via
de
website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Rechtsbescherming
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan
een belanghebbende beroep instellen tegen het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Het
beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er sprake is van een spoedeisende
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van de Afdeling. U kunt ook digitaal een beroep en
verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het doel is om, ter plaatse van het voormalige agrarisch bedrijf aan het Zuideinde 22 in Aarlanderveen, een plan te ontwikkelen met de naam ‘Welgelegen’. Het bedrijfsmatig agrarisch gebruik van de
locatie is al lange tijd beëindigd. De bedrijfsbebouwing is verouderd en voor een doelmatige bedrijfsvoering niet meer te gebruiken. Om de vitaliteit van
het buitengebied te waarborgen, wordt een herontwikkeling ter plaatse beoogd. Met het bestemmingsplan ‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ wordt een
herontwikkeling naar een woonlocatie mogelijk
gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de
woningbehoefte van Aarlanderveen. Daarom
worden de bestaande opstallen, met uitzondering
van de bedrijfswoning, gesloopt. De bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning en als
vervanging van de bedrijfsbebouwing worden
daarnaast vijf extra woningen in de vrije sector en
het middensegment (koop) gerealiseerd, verdeeld
over twee bouwmassa’s. Ook worden een kleinschalige bed and breakfast en een dierenverblijf
gerealiseerd achter op het perceel, passend in het
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agrarische landschap. Er zijn geen zienswijzen
tegen het plan ingediend. Het bestemmingsplan is
vastgesteld in overeenstemming met het ter inzage
gelegde ontwerp.
Hoe kunt u het plan inzien?
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zuideinde 22,
Aarlanderveen’
(met
identificatienummer
NL.IMRO.0484.Zuideinde22-VA01) ligt met bijbehorende stukken van donderdag 15 juli 2021 tot en
met woensdag 25 augustus 2021 op de volgende
locaties ter inzage:
- informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172
- op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak
ID, zoek op: NL.IMRO.0484.Zuideinde22-VA01
Hoe kunt u reageren?
Gedurende bovengenoemde periode bestaat de
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het
bestemmingsplan bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. De volgende personen kunnen
beroep indienen:
- belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet
tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht
- belanghebbenden, voor zover het beroep zich
richt tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Een verzoek om voorlopige voorziening tot schorsing van het plan kunt u indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na
die waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.

Besluit actualiseren
omgevingsvergunning Maatschap A.A.M.
Zwetsloot, Bentweg 6, Hazerswoude-Dorp
Op 1 juli 2021 heeft de Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den
Rijn een besluit genomen om de omgevingsvergunning van Maatschap A.A.M. Zwetsloot, Bentweg 6
in Hazerswoude-Dorp, met kenmerk 2021029800,
te actualiseren. Dit betreft het toevoegen van
vergunningvoorschriften voor een bedrijfsnoodplan en energiebesparing.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege
de coronamaatregelen kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start op 15 juli 2021, de
eerste werkdag na de publicatiedatum van deze
bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en
beroepstermijn eindigen zes weken na de start van
de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen
van het besluit. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en
de motivering van het beroep bevatten. Verder
verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit
mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt
ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel

beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn
kosten verbonden. Het indienen van een beroep
schort de werking van het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en vindt u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

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

Vergunningen
1 juli t/m 7 juli 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

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

Rectificatie week 27
Verleende vergunningen regulier

Hazerswoude-Rijndijk
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088 - 54 50 000.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
tankstation Argos Benthuizen,
Bentwoudlaan 1, Benthuizen
Op 5 juli 2021 heeft de Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den
Rijn een besluit genomen op de aanvraag met
kenmerk 2021018947. Dit betreft het verzoek van
tankstation Argos Benthuizen voor het uitbreiden/
wijzigen van de omgevingsvergunning met de
opslag van gasflessen en de opslag van ruitenwisservloeistof voor de locatie Bentwoudlaan 1 in
Benthuizen. De vergunning is toegekend.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege
de coronamaatregelen kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start op 15 juli 2021, de
eerste werkdag na de publicatiedatum van deze
bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en
beroepstermijn eindigen zes weken na de start van
de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen
van het besluit. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en
de motivering van het beroep bevatten. Verder
verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit
mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt
ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn
kosten verbonden. Het indienen van beroep schort
de werking van het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en vindt u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

- Groenestein 33 (24-06-2021)
aanleggen inrit (V2021/396)
Moet zijn:
Geweigerde vergunningen regulier

Hazerswoude-Rijndijk
- Groenestein 33 (24-06-2021)
aanleggen inrit (V2021/396)

Alphen aan den Rijn
- Stoelmatter 68
plaatsen overkapping (V2021/560)
- Westkanaalweg 18A
slopen schuur/opstal (V2021/563)
- Gouwsluisseweg 88
verhogen kozijn voorzijde voor plaatsen van
keuken (V2021/566)
- Jeltje De Bosch Kemperstraat 193
plaatsen 2 dakkapellen zijgeveldakvlak
(V2021/569)
- Rijnkade 6
realiseren enkele inpandige en constructieve
wijzigingen (V2021/571)
- Polderpeil 308
realiseren dakopbouw en verbreden kozijn voorzijde (V2021/573)
- Binkhorst 30
plaatsen twee dakkapellen op achtergeveldakvlak
(V2021/574)
- Renaissancelaan 2
plaatsen erfafscheiding bij zij- en achtertuin
(V2021/575)
- A. Van Leeuwenhoekweg 28
vervangen gevelbeplating west- en noordgevel en
dichtzetten binnenterrein (V2021/577)

Benthuizen
- Peregaarde 16
plaatsen dakkapel zijgeveldakvlak (V2021/568)
- Noordpolder 37
afwijken bestemmingsplan gebruik woning als
plattelandswoning (V2021/576)

Boskoop
- Kersengaarde 47
vergroten bestaande dakopbouw (V2021/561)
- Reijerskoop 331
bouwen overkapping/schuur op bestaande
fundering (V2021/572)
- Kersengaarde 43
vergroten dakopbouw en plaatsen kozijnen in
voorgevel (V2021/580)

Hazerswoude-Dorp
- Burgemeester Den Holland 3
bouwen bijbehorend bouwwerk (V2021/562)
- Voorweg 6A
bouwen woning met aangrenzende berging en
losstaande garage (V2021/567)
- Dorpsstraat 105 en 107
herstellen fundering (V2021/570)
- Sleutelbloem 10A
plaatsen tuinhuis/veranda in achtertuin
(V2021/579)

Koudekerk aan den Rijn
- J.G. van der Stoopweg 6
realiseren bedrijfshal (V2021/564)
- Kerklaan 47
plaatsen zonnepanelen op carport (V2021/565)

Zwammerdam
- Molenstraat 15
transformeren woning (V2021/578)

Groene Hart Koerier
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Verleende vergunningen regulier

Verlengen beslistermijn

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

- Henry Dunantweg 5 en 9 (01-07-2021)
intern verbouwen kantoorgebouw tot wonen en
plaatsen fietsenstalling (V2021/366)
- Hooftstraat 80 (05-07-2021)
plaatsen afscheiding bestaand terras
(V2021/352)
- Ridderbuurt 20 (05-07-2021)
plaatsen 2 tuinhuisjes en kas (V2021/531)
- Ridderbuurt 22A (06-07-2021)
bouwen 3 schuurtjes, 3 kassen en slopen van 1
kas (V2021/553)
- 's-Molenaarsweg 7 (06-07-2021)
realiseren rookkanaal met schoorsteen
(V2021/556)
- Hoorn 130 (07-07-2021)
vervangen beschoeiing en gedeeltelijke demping
water straatzijde (V2021/521)
- Pijlkruid 35 (07-07-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/525)
- Händelhof 41(07-07-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/546)

- Produktieweg 3
uitbreiden bestaande bedrijfspand (V2021/430)
- Ruisdaelstraat 21
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/409)

Boskoop
- Reigerlaan 30 (06-07-2021)
plaatsen dakopbouw (V2021/518)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 83 (02-07-2021)
uitbreiden bedrijfspand (V2021/367)
- Mozartlaan 112 (06-07-2021)
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/545)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Hazerswoude-Dorp
- Jan Van Eycklaan 6
realiseren opbouw op garage (V2021/418)

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Sportlaan 6
Pupillenkamp AAV'36 op 25 en 26 september
2021 (E2021/070)
- Weteringpark
De buurtcamping van 27 tot en met 29 augustus
2021 (E2021/054)

Hazerswoude-Dorp
- Speeltuin Hobbemaplein
Jeugdvakantieweek huttenbouw van 23 t/m
27 augustus 2021 (E2021/062)
- Galgweg 6
Tentfeest Trekstar op 4 september 2021
(E2021/022)
- diverse locaties
Hazerswoudse jaarmarkt met kermis van 24 t/m
28 augustus 2021 (E2021/073)

Koudekerk aan den Rijn
- start/finish: Europasingel 2 - Kerklaan 24 en
diverse andere locaties
Jeugdvakantieweek van 23 tot en met
27 augustus 2021 (E2021/053)

Alphen aan den Rijn
- Centrum (01-07-2021)
Rondrijden van een elektrische kindertrein op
3 en 10 juli 2021 (E2021/030)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
- Dagcamping De Bijlen (05-07-2021)
Lakesidefestival presenteert: Vrij & Blij op 9 en
10 juli 2021 (E2021/028)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

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.

Woensdag 14 juli 2021, informatiemarkten Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn en
woningbouwprojecten Benthuizen (digitaal 19.30 uur, live te volgen via de website)
Donderdag 15 juli 2021, raadsvergadering (fysiek in de raadzaal 19.30 uur, zonder publiek,
live te volgen via de website)
Onder voorbehoud:
• Beschikbaar stellen budget aankoop parkeergarage Aarhof
• Vaststellen bestemmingsplan Bentwijck, Benthuizen
• Vaststellen beleidsplan kunst en cultuur
• Beschikbaar stellen budgetten bibliotheek
• Marktuitvraag theater Castellum
• Wensen en bedenkingen over regionaal inbrengen inzet kleine elektrische bussen stadshart Alphen
aan den Rijn
• Wensen en bedenkingen garantstelling tijdelijke luchthal Hockeyclub Alphen (HCA)
• Vaststellen herstelbesluit bestemmingsplan Parkeren Archeon en verkeersontsluiting Burggooi
• Vaststellen bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop
• Vaststellen (Geheime) Grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker Alphen aan den Rijn
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

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.

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Rietveldsepad 4
Horeca- exploitatievergunning (camping
Polderflora) (D2021/007)
- Stationsplein 13A
Horeca- exploitatievergunning (Taco Mundo)
(D2021/051)

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
- Julianastraat 27 (06-07-2021)
Horeca- exploitatievergunning (Barista Café)
(D2021/037)
- Julianastraat 27 (06-07-2021)
Drank- en horecavergunning (Barista Café)
(D2021/038)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied
binnen de gemeente. A. Bunnink B.V. heeft ontheffing gekregen om van 23 augustus 2021 tot en met
1 juli 2022 diverse objecten te plaatsen in het
openbaar gebied ter hoogte van de Buitendorpstraat 10 in Zwammerdam.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 18 augustus 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 dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302,
2500 EH Den Haag.
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Colofon

Bezwaarclausule

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

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

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

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

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

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

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

Nog steeds
verliefd op
een mooi
en schoon
Koudekerk?

Start aanbestedingsprocedure exploitatie
Theater Castellum
Castellum als bruisend middelpunt van onze samenleving met een inhoudelijk robuust cultureel programma dat aansluit bij de uitgangspunten uit de Cultuurvisie.
Een gebouw met meerdere functies zoals theater, bioscoop, horeca, nieuwe culturele functies en het huis van
Studio Alphen. Dat is de wens van gemeente Alphen aan
den Rijn. Om dit waar te maken, is een andere manier
van exploitatie nodig.

DOE OOK MEE AAN HET ZWERFAFVAL
JUTTEN IN KOUDEKERK OP 17 JULI?
Op zaterdag 17 juli a.s. is weer een zwerfvaljutactie in Koudekerk. Het oud papier
wordt die zaterdag door Aspasia opgehaald en dat is een goede aanleiding om onze
woonomgeving zwerfafvalvrij te maken. Wonen en leven zonder storend zwerfafval maakt per slot van rekening ons dorp, onze buurt, onze straat mooier, schoner
en prettiger.
Vanuit Actief Rijnwoude fungeert kerncoördinator Jolande van Wetten als het centrale punt. Mocht
je nog materiaal willen lenen, dan kun je contact met haar opnemen via jolande@actief-rijnwoude.
nl of 06-22168847.
Op zaterdag 17 juli a.s. verzamelen we met degenen die dat willen, om 10.00 uur bij de Koudekerkse
Ruilboekenkast bij Rhijndael om van daaruit aan de slag te gaan, eventueel na onderling overleg over
wie waar zwerfafval gaat jutten. Om 12.00 uur komen wij daar weer terug om na te praten onder
het genot van koffie en een versnapering. Eventueel kun je daar je materiaal inleveren als je het niet
bij je wil houden.
Doe je ook mee op zaterdag 17 juli a.s.? Je hoeft je niet aan te melden, maar aangeven bij Jolande van
Wetten dat je meedoet, is ook prima. Hopelijk hebben we zoals meestal lekker weer om Koudekerk
een stuk schoner te maken.

Marktverkenning
Er is een marktverkenning gehouden om te kijken of er
marktpartijen geïnteresseerd zijn om Castellum met al
zijn functies op een andere manier te exploiteren.
Voorwaarde daarbij is dat het theater en de sociaal-maatschappelijke functies behouden blijven. Uit deze verkenning komt naar voren dat er geïnteresseerde commerciële
partijen zijn met interessante voorstellen.
Aanbestedingsprocedure
Nu de marktverkenning is afgerond kan de volgende stap
gezet worden en de aanbestedingsprocedure starten. De
raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen in te dienen op de randvoorwaarden voor deze aanbesteding.

Open vanaf januari 2022
Theater Castellum gaat na afronding van de verbouwing
en herstel van de brandveiligheid in januari 2022 weer
Deze activiteit is een initiatief van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de schonebuurtcoaopen met een passend theaterprogramma en filmaanbod.
ches van de gemeente Alphen aan den Rijn en een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

Het is zover!

Het programma van de Jeugdvakantieweek in Koudekerk is
bekend. In de week van 23 Augustus 2021 bieden we weer
van maandag t/m vrijdag diverse sport en spel activiteiten
aan. Er is hard gewerkt achter de schermen. De activiteiten
zullen wat kleinschaliger zijn door de onzekerheden van Covid-19,
maar met groot enthousiasme hebben we onderstaand programma gemaakt.
De inschrijving is 2 Juli 2021 geopend voor de Koudekerkse jeugd.
Ga naar de website www.jeugdvakantieweekkoudekerk.nl voor meer informatie.
Zien we jullie de laatste week van de vakantie??!

2021

Nieuwe website voor
GGD Hollands Midden

Groene Hart Koerier
woensdag 14 juli 2021

15

Op woensdag 30 juni lanceerde de GGD Hollands Midden met trots zijn nieuwe
website. De nieuwe website is modern, klantgericht, klantvriendelijk en digitoegankelijk. Het adres, ggdhm.nl, blijft hetzelfde.

De GGD Hollands Midden wil
zijn burgers graag de goede informatie op een goede manier
kunnen geven. Daar hoort ook
een heldere website bij.

spraak te maken. De GGD monitort de bezoekerscijfers steeds,
zodat we precies die informatie kunnen geven waar mensen
naar zoeken.

Het ontwerp van de nieuwe
website is fris en overzichtelijk.
De bezoeker ziet in één oogopslag de zes meest gezochte onderwerpen, zoals corona, of de
mogelijkheid om direct een af-

Het menu is duidelijk en bestaat
uit een onderwerpenmenu en
een menu voor professionals.
De teksten zijn geschreven in
eenvoudige taal, zodat de meeste mensen ze begrijpen.

De website is digitoegankelijk.
Dat betekent dat mensen die
niet (goed) kunnen zien of lezen, toch op de website terecht
kunnen. Dit is getest door een
extern bedrijf.
Archief
De oude website is gearchiveerd
en kan via de archieffunctie op
de website teruggekeken worden.

Jouw Marktkraam Koudekerk:
Assortiment met een verhaal
Sinds april van dit jaar is Koudekerk een leuke winkel rijker: Jouw Marktkraam
werd in het voormalige pand van Huisman geopend. Bij Jouw Marktkraam kan iedereen die dit wil een kraam huren om zijn of haar eigen(gemaakte) spullen te verkopen.
De winkel heeft een gevarieerd assortiment met onder
andere leuke cadeauartikelen en leuke hebbedingetjes,
maar daarnaast ook de nodige huishoudelijke artikelen
en kleding. Een deel van het
assortiment bestaat uit kramen gevuld met producten
die zelf door mensen uit Koudekerk en omgeving gemaakt
zijn.
Eén van de kramen is gevuld
door Eline, Saar en Sandra. Zij
zijn al een aantal jaren bezig
om geld in te zamelen voor
verschillende goede doelen.
Door hun zelfgemaakte kaarten, schaaltjes, sleutelhangers en woondecoraties in de
Jouw Marktkraam winkel te
verkopen kunnen ze ook dit

jaar weer een mooi bedrag
overmaken naar Het Prinses
Maximacentrum en Stichting
Haarwensen. Jouw Marktkraam stelt belangeloos een
kraam ter beschikking om te
garanderen dat uw aankoopbedrag volledig bij deze goede doelen terecht komt!

onder andere uit bij Jouw
Marktkraam in Koudekerk en
zijn kraam trekt al vanaf de
opening vaak de aandacht.

Naast deze bijzondere kramen heeft de winkel ook een
gevarieerd eigen assortiment.
De winkel heeft wekelijks een
mooie nieuwe aanbieding
Een andere bijzondere kraam welke via de Social Media kain de Jouw Marktkraam win- nalen Facebook en Instagram
kel is de kraam van Ammoni- gecommuniceerd worden.
co. De eigenaar, Nico Zethof,
staat normaal gesproken op Jouw Marktkraam Koudebeurzen en markten om zijn kerk is te vinden op Prins
bijzondere stenen en minera- Bernhardstraat 17, tussen de
len te verkopen. Door de Co- Albert Heijn en slager Jaap
ronamaatregelen gingen deze La Lau in. Meer informatie?
markten en beurzen helaas www.jouwmarktkraamkouniet door waardoor Nico op dekerk.nl en Facebook/Instazoek moest gaan naar ande- gram.
re mogelijkheden. Hij kwam

Opstart in Koudekerk / Hazerswoude Rijndijk

Koffiedrinken en wandelen
Wat heerlijk dat Actief Rijnwoude steeds meer reguliere activiteiten mag aanbieden.
Wat betreft ‘koffiedrinken’: elkaar ontmoeten / bijkletsen / vrijblijvend 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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Jubileumjaar Scouting
Rheijnewoud loopt ten einde
Eind van deze week gaan we met een grote groep leden: welpen, scouts, explorers, leiding en kampstaf naar
het scouting labelterrein in Mook (Limburg). Zij gaan daar een volle week onder het thema FEEST genieten van
spellen, speurtochten, kampvuren, uitdagingen en verrassingen. Deze kampweek is de afsluiting van ons jubileumjaar waarin we ons tweede lustrum vierden. Gedurende dit jaar heeft u regelmatig langs zien komen onze
maand-prijsvraag. Er zijn recent nog 3 prijzen uitgeloofd.
De prijs voor de mooiste en grootste bonenopdracht is gegaan naar IYAN SCHIEDON Hij heeft van
de 3 bruine bonen die in januari dit jaar zijn uitgedeeld een bonenplant weten te laten groeien met
een mooie eerste oogst. Groene vingers heeft deze welp
.
De prijs voor de origineelste Minecraft opdracht “ bouw jouw
kamplocatie” is gegaan naar AIDEN COLLA 8 jaar
En tenslotte is de jaarprijs- een jaar lidmaatschap zonder contributie (waarde € 120,00) – uitgereikt aan die persoon die
aan de meeste maandprijsvragen heeft deelgenomen: MADELIEF VAN DORP
De Koken met kids activiteit die op zaterdag 26 juni heeft plaats gevonden heeft in menig huis
tot een gezellige maaltijd geleid. Met medewerking van AH Beugelsdijk en tegen betaling van
€ 15,- per pakket konden pakketten met ingrediënten voor een 3-gangen diner voor 4 personen worden besteld en is er door kinderen
met een beetje steun van hun ouders een heerlijke maaltijd op tafel gezet.
Na de zomer zijn we eerst op zaterdag 4 september te vinden op de Kinderuitmarkt aan de Da Costasingel. Alle kinderen vanaf 6 jaar die kennis willen
maken met scouting zijn van harte uitgenodigd om langs te komen. Ook de
weken daarna kun je vrijblijvend drie keer meedoen tijdens de opkomst in
ons clubhuis. Voor welpen (6-11 jaar) is die op zaterdagmorgen van 10-12
uur en voor scouts (11-15 jaar) op vrijdagavond van 19-21 uur. Ons clubhuis
vind je aan de J.P.Heijestraat 21A naast speeltuin de Rode Wip.

Allemaal een hele fijne zomervakantie
AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE

GEVRAAGD:

POMPBEDIENDE
VOOR DE ZATERDAG
(en eventueel schoolvakanties)

• Je bent tussen de leeftijd van 15 t/m 70 jaar.
• Je bent klantvriendelijk en je weet van aanpakken.
• Je bedient de brandstofpompen, de wasstraat
en poetst een auto tussen de bedrijven door.
Lijkt het je leuk, bel dan Ton van Gent op 0172-589234
of kom langs bij Autobedrijf Bos.

Samen 'jeu
de boulen'

Dorpsstraat 9-13, Hazerswoude | Tel. 0172 589234
www.autobedrijf-bos.nl | info@autobedrijf-bos.nl

SPECIALIST

Het bestuur van de Stichting
Vakbeurs voor de Boomkwekerij (SVB) organiseert tijdens de
najaarsbeurs van GROEN-Direkt
een nieuwighedenkeuring en
geeft daarmee een eerste aanzet voor weer een fysieke beurs
Plantarium 2022.
Omdat dit jaar geen fysieke beurs wordt georganiseerd
treedt GROEN-Direkt op als
gastheer voor de nieuwighedenkeuring. De najaarsbeurs
vindt plaats op 25 en 26 augustus 2021. Op de eerste beursdag,
woensdag 25 augustus, worden
de inzendingen voor de nieuwighedenkeuring gepresenteerd
en de beste nieuwigheid 2021
bekend gemaakt.
ORGANISATIE
De organisatie van de nieuwighedenkeuring is in handen van
de Stichting Vakbeurs voor de
Boomkwekerij. Een deskundige
keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) jureert de inzendingen. Op basis
van alle beoordelingen komt
één plant als beste nieuwigheid
2021 naar voren.
AANMELDEN
Aanmelden van nieuwigheden
kan tot 11 augustus 2021 via https://www.live.cloudformz.com

Sinds een aantal jaren liggen twee prachtig aangelegde jeu-de-boulesbanen in Benthuizen naast Biljarthuys De Dam en Dorpshuis en
eetcafé De Tas.
Hierop wordt door enthousiaste spelers
meestal 2 keer per week op een ongedwongen, gezellige manier gespeeld.
Na afloop worden er meestal, vrijblijvend, onder het genot van een drankje
bij De Tas de behaalde resultaten doorgenomen.
Gratis proberen?
Als u interesse heeft om een keertje te
‘proeven’ hoe een en ander gaat, bent u
altijd welkom.
Mocht u lid willen worden dan kan dat
natuurlijk ook. Voor slechts € 15,- per
jaar kunt u lid worden van de ‘Bentboulers’!

Genieten en gezellig
samenzijn is het motto

AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE

Stichting Vakbeurs
voor de Boomkwekerij organiseert nieuwighedenkeuring

Wij spelen in verenigingsverband op:
Woensdag
15.00 uur tot ca. 17.30 uur
Vrijdag
16.00 uur tot ca. 17.00 uur
Zomers bij (te) warm weer willen we ’s
avonds ook nog weleens een balletje gooien.
Via een App-groep houden we elkaar op
de hoogte.
Voor meer inlichtingen kunt u contact
opnemen met:
Joke Vries-Harland
06-23987974
vriesjo56@gmail.com

Groene Hart Koerier
woensdag 14 juli 2021

Badmintonnen in
de Landvliethal is
weer begonnen
Wist u dat Hazerswoude dorp sinds
1975 al een badmintonvereniging
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 shuttle te slaan.
Op donderdagavond spelen we van 20.00
uur tot 23:00 uur in de Landvliethal 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 badmintonracket? We hebben er een
voor je klaarliggen. Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar:
ledenadministratie@
bchazerswoude.nl

MINIBIEBS IN
HAZERSWOUDERIJNDIJK

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 zogenaamde Kinderboekzwerfstations te staan
waar uitsluitend kinderboeken 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 gemeente 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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NUL Op de Meter is NUL op Rekest
Afgelopen dinsdagavond 6 juli vond ik zoals elke dinsdagavond de Groene Hart Koerier in mijn brievenbus. Altijd
fijn om weer even de plaatselijke nieuwsfeitjes door te nemen. Op pagina 3 een grote, ik denk ‘advertorial’ van
mijn woningbouwvereniging Habeko. De woningbouwverenging ‘waar we elkaar kennen’. Tenminste dat staat onder
hun logo.
De advertorial brengt een halve pagina over de mooie functie van Huurderscommissaris die een bezoek heeft gebracht
aan de straten: Jan van Goyen en Pieter Brueghel. Hier zijn in het voorjaar 48 woningen verbouwd tot NUL Op de Meter-woning. Nou ja verbouwd! Dit voorjaar. Dat klinkt als verleden tijd. Het is nu al flink in de zomer en wij, bewoners
van deze Pieter Brueghelstraat, zitten nog steeds in de verbouwing en hebben nog steeds geen NUL Op de Meter. Maar
daar gaat het artikel niet over. Het gaat over huurcommissaris zijn: het is echt een mooie functie, juist omdat je extra kan inzetten voor de huurders.
Ook in deze advertorial de uitslag van een enquête van enige tijd geleden, gehouden door SHBw. Enige tijd geleden is
oktober 2020. De rode draad van de enquête is communicatie, communicatie. Habeko wonen gaat inzetten op tijdig informeren en/of betrekken van bewoners, maar ook zichtbaar blijven bij grotere projecten. Zij leert van de ervaringen. Ook voor bewoners is
communicatie van belang. Ga bij onderlinge knelpunten eerst met elkaar in gesprek. Als informatie niet duidelijk is, laat het Habeko direct
weten, dan kan zij de informatie verbeteren en aanvullen. Ik verzin dit niet. Het staat er echt: pagina 3 rechtsonder. Habeko gaat
haar uiterste best doen om te laten zien hoe het wel moet. Ze gaat zich er flink voor inspannen om zaken te verbeteren. We hebben het
dus over oktober 2020. Ruim 3 maanden voor ons project van NUL Op de Meter-woningen in de Jan van Goyenstraat
en Pieter Brueghelstraat, welke in februari 2021 start.
Een week of drie geleden, nog voordat deze Groene Hart Koerier verscheen, probeert mijn buurvrouw Marian een afspraak te maken met Habeko om eens te praten over ‘gebrek’ aan tijdige informatie en/of het ‘niet betrekken’ van bewoners en ook het ‘niet zichtbaar’ zijn bij dit grote project. We willen graag ‘onze’ knelpunten bespreken. Maar het
maken van de afspraak is lastig, want Habeko heeft ons project uitbesteed aan de BAM en voor informatie, betrokkenheid en zichtbaarheid moeten we bij de BAM zijn en met hen moeten we ook onze knelpunten bespreken. Daarom lees
ik het bericht op pagina 3 rechtsonder nogmaals. Maar het staat er echt: Habeko gaat haar uiterste best doen om te laten zien
hoe het wel moet.
Naar enig aandringen lukt het mijn buurvrouw toch: donderdagochtend 8 juli om 9.30 uur bij mijn buurvrouw thuis.
Het is een mooie dag. De zon schijnt en we drinken koffie in de achtertuin. Net voor tienen gaat de telefoon. Het is
onze afspraak van Habeko. Ze belt om te zeggen dat ze over 10 minuten vertrekken en dat het dus ietsje later wordt. We
zijn licht geërgerd, maar laten niets blijken. Om half 11 wederom telefoon en wederom Habeko. Ze redden het niet en
denken dat een half uur te kort is en willen de afspraak verzetten. We zijn met stomheid geslagen. Zij kunnen volgende
week donderdag, maar dan kunnen wij niet. De helft van ons is dan namelijk op vakantie. We suggereren wat andere
opties: nog deze middag, avond zou beter zijn, of morgen. Maandag zou ook nog kunnen en als het echt niet anders
kan, is dinsdagochtend ook nog mogelijk voor dat onze helft vertrekt.
Ze wil samen met de projectleider komen en die kan enkel op donderdag. Maar WIJ kunnen NIET op donderdag want
dan is de helft op vakantie. En wij vinden het helemaal niet erg als ze alleen komt, zonder projectleider. Maar dat wil
onze afspraak niet. Ze weet niet welke punten wij willen bespreken en bovendien: ze hoort frustratie in onze stem.
FRUSTRATIE?
We doen verbaasd, maar eigenlijk heeft ze gelijk er zit inderdaad een klein beetje frustratie in onze stem. Frustratie omdat het al zeer lastig was deze afspraak te maken, frustratie ook omdat deze om half 11 nog wordt afgezegd, maar vooral
frustratie over alles wat gesuggereerd wordt op pagina 3 rechtsonder.
De afgelopen maanden heeft elke bewoner van de Jan van Goyen- en/of Pieter Brueghelstraat wel een of meerdere vragen gesteld aan Habeko: onze woningbouwvereniging, waar we elkaar kennen. Maar Habeko heeft het project uitbesteed aan de BAM en voor vragen moeten we bij de BAM zijn.
Maar Habeko, snap je het dan niet? Voor de BAM is het niet ‘ons’ project. Voor de BAM is het een project van 48 huizen
die naar NUL Op de Meter gaan. Een project wat is aangenomen voor een bepaald budget en geklaard moet worden in
een aantal weken, ongeacht wie wij zijn. Want bij de BAM kennen we elkaar niet.
Daarnaast is de BAM nu vertrokken en willen we graag weten wie ons aanspreekpunt is voor de nog steeds lekkende
dakgoten, niet werkende zonnepanelen, doorgezakte vloeren, de niet geventileerde zolders, de gebarsten ruiten, het niet
ontvangen van declaraties, beschadigde trappen, scheve regenpijpen, het aftimmeren van voor- en achterdeur en de al
maanden niet beantwoorde mails.
Maar Habeko kan alleen op donderdag en wil niet alleen komen want ze hoort frustratie in onze stem. Kom op Habeko
laten we niet worden als de BAM, maar laten we praten als mensen. Wij zijn jullie huurders, jullie buren, jullie mededorpsbewoners. Onze kinderen zitten of zaten bij elkaar in de klas, we staan samen lang de lijn bij de Hazerswoudse
Boys, of zitten op de tribune bij Hou Vast. We zijn vrijwilligers in het zwembad en zien elkaar in de plaatselijke kroeg.
We gaan op vrijdag naar de markt en halen de eerste zaterdag van de maand de oude kranten op. We doen boodschappen bij dezelfde supermarkt en maken ons net zo druk om de achterlijke rotondes die er in ons dorp moeten komen.
We zijn geen project en we zijn geen nummers. We zij gewoon mensen die wonen in de Jan van Goyen- en/of Pieter
Brueghelstraat. Hele gewone mensen die graag geïnformeerd worden, die betrokken zijn bij dit project en de zichtbaarheid van Habeko hierbij missen. We willen heel even, heel gewoon met Habeko COMMUNICEREN. Lees pagina
3 rechtsonder nog een keer voor je zelf hardop. Laat zien dat Habeko haar uiterste best doet hoe het wel moet en zich
flink inspant om de zaken te verbeteren.
Laten we doen waar Habeko voor staat. De woningbouwvereniging waar we elkaar kennen, maar dan nu ‘echt’. En het
kan, gewoon met een kopje koffie bij ons in de achtertuin.
Marian Vogelaar en Jeanette Kooter
Pieter Brueghelstraat 28 en 30
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Kleine advertenties
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
Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

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 koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOLDER 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 worden: www.voedselbosbenthuizen.nl

Een internationaal bouwbedrijf.

Ruime expertise op gebied van renovatie van
woningen, onderhoud en verbouwingen.

Sedert 1 juni 2021 ook gevestigd in
Hazerswoude. adres: Dorpsstraat 105/107
te 2391 BD Hazerswoude tel: 06-19.43.40.90
www.smartbau.sk KvK: 826 26 359

VAKANTIEBEZORGERS
GHK GEZOCHT

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

Stuur uw kopij en
advertentie
uiterlijk zaterdag

TE KOOP:

naar info@
groenehartkoerier.nl

Oudere dame wil FIETS kwijt. Voor €25,- af te
halen in H.D. tel. 0172-589382

Nieuw in het Groene Hart

Ondanks versoepelingen blijven
extra inkomsten clubs hard nodig

Al ruim 4.000 verenigingen zetten hiervoor de Grote Clubactie in
Sinds afgelopen zaterdag zijn amateurwedstrijden voor iedereen weer toegestaan, met publiek. Dat is goed nieuws voor het verenigingsleven, want tijdens de coronacrisis zijn ledenaantallen teruggelopen waardoor ook de inkomsten uit contributie terugliepen.

VOOR ALLE KERNEN van de Groene Hart Koerier

in de schoolvakanties
Iets voor jou? Meld je snel aan

0172-430151

www.rijferstuinen.nl

Vrijblijvend offerte voor uw tuinaanleg
en onderhoud
De kringloopwinkel

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Rijndijk 53a

Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk
1.350 m² winkelplezier

Energieweg 13
Alphen aan den Rijn

tegenover de Zendtoren
Beide winkels zijn elke maandag t/m
zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

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

Wesp in de nesten

Duurzame oplossingen bij vliegen,
houtworm, mollen, ratten, muizen,
papiervisjes, vogeloverlast, wespen

06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

Extra inkomsten zijn daarom nodig, juist
voor die leuke extraatjes die bijdragen
aan het enthousiasme op de club. Al bijna 50 jaar ondersteunt de Grote Clubactie,
door middel van een loterij, verenigingen
op het gebied van sport, cultuur en muziek in de werving van extra inkomsten.
Zij zien juist meer dan ooit dat dit noodzakelijk is.

Bouwen aan een gezond verenigingsleven
Verenigingen melden zich massaal aan
voor de Grote Clubactie van 2021. De teller staat nu al op ruim 4.000 aanmeldingen. Directeur Grote Clubactie Frank
Molkenboer: “Het aantal aanmeldingen
is nu bijna 25% meer dan vorig jaar. Dit

bevestigt voor ons de behoefte om die clubkas aan
te vullen, juist nu. Er geldt voor ons geen maximum aantal deelnemers. Hoe meer clubs we kunnen helpen, hoe beter.”
Concept bewijst zich jaar op jaar en blijft vernieuwend
De Grote Clubactie blijft vernieuwen. Vorig jaar
bleek het toevoegen van een QR-code sticker op
het verkoopboekje een succes. De kopers scannen
deze code makkelijk met hun mobiel en kopen direct een lot. Dit zorgde voor een 20% hogere lotenverkoop.
Dit jaar is het voor de verkopers nog leuker gemaakt. Ze ontvangen een inlogcode naar hun persoonlijke verkooppagina en hier is van alles voor
hen te beleven. Zo zien ze een lotenmeter met
hoeveel loten er al verkocht zijn. Hoe meer loten

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en
heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht
uw schade verhalen op de tegenpartij.
Bij gebleken aansprakelijkheid worden de
kosten van rechtsbijstand vrijwel altijd
volledig vergoed door de aansprakelijke partij.
Dan kost dit u dus niets.
Neemt u contact op met Manon Zintel voor een
kosteloos en vrijblijvend advies!
E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl

ze verkopen, hoe meer
badges er geactiveerd
worden. Er staan tussenstanden en leuke filmpjes met tips & tricks.
Maar de basis blijft nog
altijd, het verkopen van
loten aan familie, vrienden en buren waarvan
80% van de opbrengst
direct naar de club gaat.
En dat levert sommige
verenigingen tot wel €
30.000,- op!

Noordpolder 35 2731 PZ Benthuizen

WIL JE WAT BIJVERDIENEN??

WIJ HEBBEN WEER PLAATS VOOR
SCHOLIEREN DIE OP ZATERDAG EN IN DE
VAKANTIES WILLEN WERKEN
LEEFTIJD VANAF 14 JAAR
INTERESSE?? BEL 0172 588840

Groene Hart Koerier
woensdag 14 juli 2021

Dakreparatie Pastorie Scheepjeskerk
door vrijwilligers

Afgelopen week zijn steigers geplaatst om het dak van de Pastorie te kunnen repareren. Een groep vrijwilligers neemt de dakreparatie voor zijn rekening. Vijf jaar
gelden vervingen vrijwilligers al het leien dak van de Scheepjeskerk zelf.
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Waarom de democratie bij
Provincie en Gemeente zo hapert
Het laatste Webinar over ‘de W-varianten’ door het (Zaans) Rietveld
was weer een frustrerende ervaring voor de deelnemers. Het aantal
handtekeningen onder de petitie http://behoudzaanserietveld.petities.nl passeerde inmiddels de 4000! De wethouder die in de Beleid
Advies Groep (BAG) die variant niet afwees doet dat nu heel flink
wel.
Complot van briljante of simpelweg tekortschieten van politici
en ambtenaren?
Bij dit soort bijeenkomsten vraag ik me altijd af of het een complot is
van briljante politici die net doen alsof ze de burgers willen betrekken maar in werkelijkheid allang een besluit genomen hebben. Gebruik makend van een strak georganiseerde chaos waarmee je voorkomt dat de burger kan aantonen dat deze met vele kluiten het riet in
wordt gestuurd. Bij eventuele procedures kan de politicus de klachtencommissie of de rechter de indruk geven dat aan alle wettelijke
eisen m.b.t. inspraak en betrokkenheid van alle belanghebbenden is
voldaan.
Mijn praktijkervaring is echter dat er vrijwel altijd sprake is van politici die veel te weinig kennis, inzicht, overzicht en ervaring hebben om bij zeer langlopende projecten politiek leiding te geven aan
een ambtelijke organisatie c.q. adviesbureaus. Of ad hoc boerenslimheid tonen om hun inschattingsfouten te maskeren. En een ambtelijke organisatie die zo is uitgehold of zo weinig ervaring heeft dat
deze niet in staat is om overzicht te houden en leiding te geven aan
de adviesbureaus.

Veiligheid voorop
“Na een storm eerder dit jaar
waren dakpannen naar beneden
gekomen en precies op het looppad naar de tuin en vlak bij de
zijingang van de kerk beland,”
vertelt Henk de Boer van de
Stichting Scheepjeskerk. “Toen
we de pannen probeerden terug te leggen zagen we dat de
panlatten verrot waren en vernieuwd moesten worden.” Het
gebouw wordt al lange tijd niet
meer gebruikt waardoor er ook
geen onderhoud meer aan gepleegd is. “Om veiligheidsredenen kan reparatie niet langer
worden uitgesteld. In elk geval vervangen we de panlatten
op de zuidzijde van het dak, de
kant waar mensen onder lopen.
Pas nu de steigers staan kunnen
we kijken of we het hele dak
moeten doen, of slechts een gedeelte. Als het meezit, doen we
dan misschien ook de noordzijde,” aldus De Boer.
Vrijwilligerswerk
Het werk wordt met vrijwil-

ligers uitgevoerd. De steiger
wordt beschikbaar gesteld door
aannemer Hans de Boer. Verder zijn er alleen kosten voor
hout van de panlatten en eventueel wat zink en lood, want dat
wordt ook meteen nagekeken.
De Boer: “Dan is het dak in elk
geval weer waterdicht en kan
men er veilig voor het gebouw
langslopen. De eventuele koper
van het gebouw kan dan de verdere restauratie van het gebouw
op zich nemen.”
Nieuwe bestemming
“De Stichting Scheepjeskerk is
geïnteresseerd om de combinatie van kerk en pastorie van de
parochie te kopen. In de pastorie willen we dan appartementen maken en van de huuropbrengsten daarvan kerk en
pastorie onderhouden. De kerk
kan dan - zolang er genoeg bezoekers zijn - als kerk in gebruik
blijven, aangevuld met incidentele verhuur voor concerten en
exposities, en met vrijwilligers
om dat te organiseren. De vraag

om toestemming om het geheel
te verkopen ligt nu bij het bisdom. Als het in de verkoop gaat,
kunnen ook andere partijen een
bod uitbrengen. Het is dus afwachten of dit zo gaat lukken. ”
Mocht besloten worden tot verkoop, dan is dat altijd onder de
voorwaarde dat de parochie het
gebruik ervan houdt zolang er
behoefte is het gebouw als kerk
te gebruiken.
Pastorietuin
Naast de pastorie is nog een stuk
tuin, beter bekend als ‘het bosje’. Door Stichting Buurthuis
Groenendijk wordt gekeken of
het haalbaar is om op die plek
een nieuw goed geïsoleerd en
duurzaam buurthuis Pleyn68 te
bouwen. Het oude Pleyn68 zou
dan verkocht kunnen worden.
In verband met de bouw van
woningen op het voormalige Avery Dennison terrein,
moet het huidige gebouw van
Pleyn68 in 2022 voor veel geld
van geluidsisolatie worden
voorzien. Een nieuw buurthuis
bouwen in de zijtuin van de
pastorie is een alternatief dat serieus wordt onderzocht. Die optie wacht echter al heel lang op
een positieve houding van het
parochiebestuur en bisdom. De
Stichting Buurthuis is alleen geïnteresseerd in de pastorietuin
als de Stichting Scheepjeskerk de
rest van het ensemble aankoopt,
want dan kan er een interessante samenwerking (synergie)
ontstaan.

Wat was eigenlijk het doel van het al 11 jaar durende gekmakende
“iedereen kan zien dat het drukker wordt?”
Een paar politieke bestuurders hebben iets in beweging gezet dat
nooit onderbouwd is. Natuurlijk kan je dromen over wat er zou kunnen gebeuren. Maar begin net als een ondernemer pas aan investeren als je zeker weet dat je aannamen nog steeds kloppen met de
werkelijkheid. Praten, onderzoeken, meten, enz. Jaren geleden is al
aangetoond dat de plaatsen waar het al heel lang voor iedere leek
zichtbaar zeer druk is, geen politieke aandacht krijgen. En dat prestigeprojecten voor héél veel geld zijn gerealiseerd waar iedere leek kan
zien dat er helemaal geen vraag naar is. Waarom een lege Maximabrug, lege Amaliabrug en lege parallelstructuur? Een paar bedrijven
in Koudekerk hadden aan een eenvoudige, lage basculebrug genoeg
gehad. De parallelstructuur langs de A12 bij Gouda is nooit overlegd
met het Goudse bedrijfsleven, de Amaliabrug daarin is nooit overlegd met de schippers van de Containerschepen. De Provincie trekt
de aanleg van infrastructuur naar zich toe die bij het Rijk thuishoren: de parallelstructuur was bedoeld ter ontlasting van de A12-A20
verbinding (Rijkstaak), de Bodegravenboog een meetbaar beter antwoord op een Zuid-Noord v.v. verbinding Rotterdam Oost – Amsterdam dan de N207 Zuid. De Provincie kan dit soort grote projecten
simpelweg niet aan.
Uitzoomen en scenario’s tegen elkaar afwegen
Met die bergen weggegooid geld waren de voor iedere burger in
onze regio zichtbare en meetbare knelpunten allang weggenomen.
En met de Bodegravenboog de ‘ik voorspel dat het drukker wordt’
ook opgelost. Wat tijdens voor- en nagesprekken duidelijk werd, is
dat zowel ambtenaren als hun adviseurs steeds maar met een deelproject bezig zijn en zichzelf voor de hand liggende vragen nooit
stellen. “Heeft u vergeleken wat uw W-varianten meer of minder opleveren dan een aquaduct voor het verkeer op de Zijde?” “Eh, nee”.
De gemeten verbeteringen op de Zijde zijn gering, de spooronderdoorgangen kostbaar.
Voor het eerst hoorde ik dat de bestuurlijke ‘BeleidsAdvies Groep’
over het voorstel ‘Het kan anders, het kan beter’ van het Molenberaad heeft gesproken! Het enige complete scenario voor de hele regio, van N209 tot Bodegravenboog en zelfs de directe aansluiting
van de wijk Triangel en het bedrijventerrein Coenecoop op de A12/
A20. Daarmee worden alle doelen bereikt! Maar nee, het doel blijkt
een gedroomde weg zonder ook maar één knelpunt op te lossen.
www.molenberaad.nl . Beter Bereikbaar Gouwe heeft de Gouwe
niet beter bereikbaar gekregen en in Hazerswoude-Dorp de zoveelste verslechtering van de leefbaarheid voorgesteld. Boskoop wordt
met deze ‘W20 varianten’ al even slecht behandeld als Hazerswoude-Dorp.
Gedeputeerden en Wethouders, gebruik eindelijk eens uw gezonde verstand, zoom uit en laat u niet leiden door uw ego, maar door uw dienstbare rol aan de samenleving!

Robert Hagendoorn
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					Carillon
					klinkt
					zomers.
Johan van Oeveren

Ja u leest het goed, dat nodigt uit om eens langs te komen en te genieten van zomerse carillonklanken. In de maanden juli en augustus, zijn er twee beiaardiers bereid
gevonden om elke woensdag een bespeling te verzorgen.
Deze bespelingen vinden plaats op de mooie beiaard van de Oude Kerk in Zoetermeer. Mooi ook omdat er in geen tijden een lunchconcert kon plaats vinden binnen in de kerk. Deze waren elke woensdag van 12.45 tot 13.15 uur. Om alvast iedereen erop attent te maken hebben de beiaardiers Arend van
der Toorn en Johan van Oeveren het idee opgevat om het op deze manier wat te stimuleren wanneer
de lunchconcerten in september kunnen starten. (programma’s bij de toreningang)
Arend van der Toorn is naast organist en cantor ook beiaardier en dat laatste in België, om precies te
zijn in Steenokkerzeel. Hij speelt daar op de historische ‘Pieter VandenGheyn’ beiaard. Een instrument
met 49 klokken. Arend heeft zijn opleiding tot beiaardier genoten op de “Koninklijke Beiaardschool
Jef Denyn” in Mechelen. De laatste tijd is hij ook regelmatig te horen in Zoetermeer, dit vanwege zijn
verhuizing naar Zoetermeer.
Johan van Oeveren is dirigent, organist/pianist schoolmusicus en sinds kort beiaardier. Genoot zijn
opleiding in Utrecht en Den Haag aan de conservatoria aldaar. Zijn beiaard opleiding deed hij in
Amersfoort aan de beiaardschool. Gijsbert Kok de stadsbeiaardier van den Haag was o.a. zijn leraar.
Beiden zijn dan ook regelmatig te horen op de beiaard van Zoetermeer. Elke woensdag in juli en augustus verzorgen zij een bespeling wat zomers en luchtig zal zijn.
						

Arend van der Toorn

Zomervakantie
Ik denk dat één column te kort is om te schrijven wat ik allemaal heb meegemaakt de afgelopen week.
Eerder zou ik een hele krant vol kunnen schrijven met de gebeurtenissen op dit eiland en ik wil het
ook allemaal gaan documenteren voor mijn eigen leeservaring later. Het is zonder grap dat ik meerdere keren heb gezegd tegen mijn vrienden dat ik echt in een soort film terecht ben gekomen. En in
deze film mag ik altijd nog mezelf spelen en ik mag mijzelf echt gelukkig prijzen dat ik dit allemaal
mag meemaken.
Er is amper een week voorbij dat in mijn laatste onderkomen ben aangekomen, Mykonos High. Letterlijk en figuurlijk zal dit voor altijd een plekje in mijn hart dragen. Voorlopig blijf ik hier nog wel even
en terwijl ik dit typ heb ik een 'smile on my face'. Wat een zomervakantie. Een beetje net als vroeger
als kind, wanneer we 6 weken op vakantie gingen naar Griekenland. Het doet een mens zo goed om
volledig te disconnecten van alles en iedereen uit het thuisfront. Geen stress, geen tijd, geen haast, gewoon doen waar je zin in hebt en flowen door de dag. De ene dag actief, de andere dag weer rustig. Ik
kan er wel aan wennen. Beetje strand, beetje (goed) feesten, het kan allemaal op Mykonos!
Ik heb gezien dat de steptours vrolijk doorgaan in Leiden, regen of niet het gaat gewoon door en Olga heeft
een schilderij klaar waar ik nog steeds van onder de
indruk ben. Voor mijn verjaardag mag ik één van haar
werken uitkiezen en ik denk dat mijn keuze is gemaakt
(zie foto). Morgen gaan we even videobellen met elkaar, daar kijk ik ook echt naar uit, het is en blijft een
bijzonder mooi persoon met een hart van goud.
Op dit moment is het inmiddels half 1 en in de woonkamer zijn ze begonnen met muziek draaien. Vanmorgen werd ik wakker en kon meteen aansluiten bij de
afterparty waar ik vrolijk met mijn citroenthee stond
mee te dansen, lekker fris en fruitig. Vervolgens heb
ik Louise gezien vandaag en we hebben op de scooter
het eiland rond gecrost. Het was een heerlijke dag en

Volop actie
bij HTC
Na een noodgedwongen rustige periode, is tennisvereniging HTC uit Hazerswoude-Rijndijk weer ontwaakt, en wordt er van alles georganiseerd. Het tennispark heeft een heuse make-over gehad, en afgelopen
week er was weer een gezellig toernooi: het Tropical
Mixed Tournament.
Tennistrainer Raimond is de motor achter veel van de activiteiten
bij HTC. Hij werkt dan samen met een heel team aan koks, klussers,
designers. Wat er zoal gedaan is? De oefenmuur is opnieuw geverfd
met graffiti; de oude Mickey Mouse is daarmee vervangen door een
prachtig nieuw kunstwerk.
Verder zijn de meubels op het terras grotendeels vervangen of opgeknapt en zijn er statafels gemaakt van wijnvaten. En, niet te vergeten, het oude speeltoestel voor de kinderen is vervangen door
een prachtig nieuw speeltoestel. De HTC-ers – volwassen leden en
jeugdleden - zijn er blij mee.
Activiteiten
De afgelopen week stond in het teken van een gezellig mixed dubbel toernooi. Wat fijn dat dat weer mogelijk was. Terwijl de ouders op de baan een wedstrijd aan het spelen waren, vermaakten
de kinderen zich op het park. Er werd gegeten, gedronken, bijgepraat. Diverse deelnemers van het toernooi hadden zich uitgedost
in het kader van het thema “tropical”. En… niet onbelangrijk, wie
de winner werd is bepaald door middel van een loterij.
Nu nog vooruit!
Het is even afwachten hoe de komende periode de coronamaatregelen zullen uitpakken voor de tennissers van HTC, maar dat deze
week een feest was, dat staat als een paal boven water.
ik ben er zo lekker rozig van dat ik zo lekker mijn bed in duik zonder de mensen in de woonkamer gedag te zeggen. Mocht de muziek echt zo goed worden dat ik ervan wil dansen, dan kan ik altijd aansluiten, linea recta uit bed. Alles kan op Mykonos, you gotta
live it to love it!
Liefs, Anthoula

