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NIEUW ELAN MAAKT AMBITIES WAAR
Zichtbaar doen wat je zegt, is gewoon het beste
Nieuw Elan wil met een daadkrachtig en concreet beleid de volgende raadsperiode opnieuw
zichtbare stappen zetten. Met minder bemoeienis van de gemeente en met meer deelname
en invloed van inwoners, bedrijven en andere organisaties.
Nieuw Elan vindt dat zichtbaar doen wat je zegt, gewoon het beste is. Dan pas laat je zien
waar je voor staat.
Het partijprogramma 2018 -2022 van Nieuw Elan is geschreven door en voor inwoners,
bedrijven en organisaties van de gemeente Alphen aan den Rijn. Velen hebben een bijdrage
geleverd aan een ambitieus en uitvoerbaar partijprogramma, passend bij een vitale 100.000plus gemeente.
Alphen aan den Rijn is een echte Groene Hart gemeente midden
in de Randstad. We staan op plek 2 van de gelukkigste
gemeenten van Nederland. Dat is onder meer te danken aan een
aantrekkelijk woon- en werkklimaat en aan de aandacht voor
recreatie, sport en cultuur én aan goede voorzieningen in alle
kernen.
Het partijprogramma 2018-2022 van Nieuw Elan heeft als basis
integriteit, zorg voor en vertrouwen in elkaar. Vooral heeft
Nieuw Elan een toekomstvisie vol ambities!

Nieuw Elan maakt ambities waar!
Kies daarom voor Nieuw Elan.
Alphen aan den Rijn, november 2017
André de Jeu
Lijsttrekker Nieuw Elan
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VOOR WIE WIJ HET DOEN
Jongeren
Als jongere hoor je vooral nieuwe dingen uit te proberen, uit te vinden wat er bij je past, je
eigen toekomst te ontdekken, fun te hebben. Dat komt goed uit, want dat is ook waar Nieuw
Elan voor staat. Vernieuwing en vooruitgang is ook ons ding.
Nieuw Elan wil dat elke jongere alle kansen krijgt om het te maken in het leven, ongeacht
herkomst of omgeving. Onderwijs, werkgelegenheid, jongerenhuisvesting en kickstartsubsidies zijn daarom belangrijk.

Ouders
We kunnen niet langer uitgaan van een traditionele
gezinssituatie. Nieuw Elan gaat daarom uit van het individu. De
beste of enige manier van samenleven bestaat niet. Iedereen
kiest zijn of haar eigen manier. Ouders hebben bij het
opvoeden van hun kinderen soms de steun van de gemeente
nodig. Nieuw Elan wil dat de gemeente er dan ook écht voor
iedereen is.

Senioren
De senioren van vandaag zijn actiever dan ooit. Dat willen we
graag zo houden.
Wie een dagje ouder wordt, heeft soms echter steun en zorg
nodig. Maatwerk is dan belangrijk. Nieuw Elan verwacht veel van nieuwe technologie om
senioren te ondersteunen. Mede daardoor kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving blijven wonen.

Man / Vrouw / Mens
Elk mens is gelijkwaardig. Nieuw Elan staat daarvoor. Mensen en wat zij kunnen, moet
centraal staan. Dat vraagt wel om een cultuuromslag, ook in ons eigen gemeentehuis.

Ondernemers
Zonder ondernemerschap en ondernemers geen vooruitgang. Nieuw Elan is dé partij die het
opneemt voor alle ondernemende mensen. Ondernemerschap zorgt voor groei, innovatie,
welvaart en welzijn. Nieuw Elan stimuleert daarom zo veel als mogelijk initiatiefrijke
mensen. Daar horen ook stimulerende maatregelen bij.

Alle Alphenaren
Veel Alphenaren vinden politiek niet zo interessant. Maar de onderwerpen waar de politiek
over beslist, spreken hen wel aan. Over wat er in het dorp gebeurt, in de straat, om de hoek,
bij de club of op het werk; dát is wat mensen wél belangrijk vinden. Nieuw Elan vindt
daarom dat de politiek er moet zijn voor de inwoners en niet andersom.
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Wij doen het voor ons allemaal!

UW STEM GEEFT ONS EEN MANDAAT
Nieuw Elan hanteert wel uitgangspunten, maar heeft vooraf geen vaststaande standpunten.
Door op Nieuw Elan te stemmen, geeft u als inwoner onze raadsleden een mandaat voor vier
jaar. Nieuw Elan betrekt in die vier jaar zoveel mogelijk de mening van de inwoners bij
besluiten die uiteindelijk de gemeenteraad moet nemen.
Nieuw Elan peilt daarom op verschillende manieren de mening van de inwoners. Om daarbij
zoveel mogelijk mensen te betrekken, maakt Nieuw Elan gebruik van bijeenkomsten,
traditionele en sociale media.
Nieuw Elan vormt zo steeds haar mening op basis van
inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en
signalen van de inwoners.
Nieuw-Elan wil actief gebruik maken van de referendumverordening van de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze
geeft de mogelijkheid om bij belangrijke besluiten alle
inwoners tussentijds naar hun mening te vragen. Voor Nieuw
Elan zal deze mening zwaar wegen bij het bepalen van het
uiteindelijke standpunt.








Nieuw Elan organiseert regelmatig politieke cafés
Nieuw Elan stuurt regelmatig berichten naar de lokale media
Nieuw Elan is altijd bereid tot interviews in de lokale media over alle onderwerpen
Nieuw Elan heeft een eigen fractie-facebookpagina waarop de verrichtingen van de
fractie en wethouder zijn te volgen
Nieuw Elan fractieleden doen mee aan online discussies
Nieuw Elan woont regelmatig bijeenkomsten van organisaties en
vertegenwoordigers van inwoners bij
Nieuw Elan publiceert op www.nieuwelan.nl standpunten over actuele
onderwerpen, projecten en achtergrondartikelen
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KERNWAARDEN
Nieuw Elan is tegen alle vormen van racisme en discriminatie op grond van ras,
levensbeschouwelijke en/of politieke overtuiging, nationaliteit, afkomst of sekse.
Onze negen kernwaarden zijn










vrijheid van meningsuiting
vrije markteconomie
parlementaire democratie
niemand staat boven de wet
mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig
individuele verantwoordelijkheid
samen werken en samen leven
een grondwettelijke scheiding tussen kerk/moskee en staat
naleving van de rechten van de mens en internationale verdragen

Respect voor deze punten maakt een grote mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
mogelijk. We kunnen en mogen niet toestaan dat deze waarden met voeten worden
getreden onder het mom van vrijheid blijheid. Dat is naïef en ondermijnt het gezag van de
rechtstaat. Daarom is regelgeving nodig, maar niet op een manier die leidt tot ergernis en
irritatie. Daarom zal Nieuw Eland onnodige bureaucratie altijd bestrijden.
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WAAR WIJ VOOR STAAN


Nieuw Elan hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Alphen aan den
Rijn?’ Kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners zijn
daarbij leidend.



Nieuw Elan heeft als doel een prettig woon- en leefklimaat voor iedereen. Dit geldt
voor alle terreinen waar wij invloed op hebben.



Nieuw Elan wil praktische en uitvoerbare oplossingen bieden voor de uitdagingen
waar de gemeente voor staat.



Nieuw Elan vindt dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen
welzijn. Wie hulp nodig heeft moet wel op de gemeente kunnen rekenen.



Nieuw Elan vindt dat gezinnen, jongeren, alleenstaanden en ouderen meer
ondersteuning moeten krijgen op buurt-, wijk- en dorpsniveau.



Nieuw Elan vindt dat sport, cultuur en onderwijs permanente aandacht verdienen.



Nieuw Elan is voorstander van minder bureaucratie,
regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke
levenssfeer en meer zeggenschap voor burgers.



Nieuw Elan vindt dat het bedrijfsleven meer
ondersteuning verdient. Dit geldt voor industriële
bedrijven, Midden- en Kleinbedrijf, detailhandel én
ZZP-ers.



Nieuw Elan vindt bereikbaarheid vanuit de Randstad
en het Groene Hart, in de stad én in de kernen een
prioriteit.



Nieuw Elan vindt flexibel omgaan met ontwikkeling van bedrijfsterreinen en locaties
voor woningbouw belangrijk. Kansrijke nieuwe projecten moeten direct worden
uitgevoerd of voorbereid.



Nieuw Elan wil dat individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen, zoveel
mogelijk betrokken worden bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn
hiervoor de sleutelwoorden.



Nieuw Elan vindt een doordachte toekomstvisie voor Alphen aan den Rijn belangrijk.
Daarbij zijn de begrippen gezondheid, duurzaamheid en ambitie leidend.
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Nieuw Elan vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente steeds kritisch
moeten worden bekeken. Daarom moeten steeds worden besproken wat de
gemeente wel en wat de gemeente niet (meer) doet.



Nieuw Elan vindt dat de gemeente moet faciliteren en partner moet zijn van
inwoners, ondernemers en maatschappelijke netwerken. Met persoonlijk contact,
een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening dichtbij de inwoners.
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AMBITIES
Meer werkgelegenheid door
 samenwerken met ondernemers en ondernemersorganisaties
 aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties
 impuls voor Greenport Boskoop
 investeren in werkervaringsplaatsen en jeugdwerkgelegenheid
 meer beroepsopleidingen binnen de gemeentegrenzen
 bevorderen toerisme en recreatie
 omarmen van duurzame en unieke initiatieven
Meer woningen door
 historische en beeldbepalende gebouwen benutten voor wonen
 optimale woningbouw in de kernen
 ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties
Betere bereikbaarheid door
 verbeteren doorstroming op provinciale wegen
 verbeteren ‘management’ openen bruggen
 weren van zwaar vrachtverkeer uit alle kernen
 verkeersknelpunten oplossen
Sociaal beleid door
 behoud van voorzieningen in wijken en kernen
 blijvend ondersteunen van vrijwilligers
 bij voorkeur lagere of tenminste gelijkblijvende gemeentelijke lasten
 iedereen een kans te geven om mee te doen
Betere zorg door
 blijvend streven naar een basisziekenhuis in Alphen-Stad
 aantrekken private zorginstellingen
 prioriteit voor zorg en welzijn
Beter leven door
 gezondheid en duurzaamheid als uitgangspunt voor sociaal en ruimtelijk beleid
 veilige en schone leefomgeving waarover bewoners zelf kunnen meepraten
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PARTIJPROGRAMMA 2018-2022
ECONOMIE, FINANCIËN EN LASTEN
Economie
Nieuw Elan kiest voor economische groei. Dat leidt tot meer banen en een vitale gemeente.
Daarom vindt Nieuw Elan het stimuleren van ondernemerschap belangrijk.
Ondernemerschap is per definitie sociaal. Zonder ondernemingen geen banen en dus geen
inkomsten voor werknemers én voor de ondernemers zelf.
Ondernemers steunen vaak initiatieven vanuit de samenleving. Zij
voegen zo iets toe aan de maatschappij.
Ondernemerschap moet wel lonen. Ondernemerschap verdient
respect en steun van de gemeente. Nieuw Elan vindt het
ondersteunen van initiatiefnemers belangrijk. Alleen met LEF is
Alphen aan den Rijn een levende en levendige samenleving.
Belemmerende lokale regeldruk en gemeentelijke lasten moeten
worden beperkt.

Financiën
Nieuw Elan vindt dat loze (financiële) beloften uit den boze zijn. De inwoners willen meer
eigen verantwoordelijkheid en kunnen dit over het algemeen ook goed aan. De gemeente
moet dat stimuleren.
De gemeentelijke financiën zijn gezond. Het is van het grootste belang dat dit ook zo blijft.
Er mag niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt.
De gemeenteraad moet een permanente kerntakendiscussie voeren. Wat moet de
gemeente wel en wat moet de gemeente niet (meer) doen? Overbodige taken moeten
worden afgestoten. Dit samen moet leiden tot een duurzaam fundament onder de
gemeentelijke uitgaven.

Pragmatische keuzes
Nieuw Elan vindt dat besluiten worden genomen op basis van pragmatische keuzes.
Leidend voor Nieuw Elan zijn steeds de vragen:
 wat doe je zelf als inwoner, bedrijf of organisatie?
 wat doet de gemeente?
 wat is goed voor Alphen aan den Rijn?
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Gelijkblijvende lasten
Nieuw Elan maakt zich sterk voor bij voorkeur lagere en anders tenminste gelijkblijvende
lasten voor burgers en ondernemers en bewaakt dat ook.

SOCIAAL BELEID
Nieuw Elan vindt dat alle inwoners recht hebben op huisvesting, zorg, inkomen en een
prettige leefomgeving.
Nieuw Elan wil dat goede zorg dichtbij en goede gezondheid meer prioriteit krijgen.
Nieuw Elan wil dat Alphen aan den Rijn een van de koplopers in Nederland wordt met
innovatie en prestaties op het gebied van moderne zorg- en hulpverlening.
Zorgaanbieders moeten samenwerken en individueel maatwerk is daarbij het uitgangspunt.
Nieuw Elan wil het sociale beleid van de gemeente bevorderen door integrale maatregelen
op verschillende beleidsterreinen:
 sociale zaken
 zorg & welzijn
 ouderenbeleid
 jeugd en jongeren
 beleid wijken en kernen
 sport, cultuur en onderwijs
Door al deze beleidsterreinen in relatie tot elkaar te bekijken, kan een goed en duurzaam
toekomstplan voor elke wijk én de hele gemeente worden gemaakt en uitgevoerd.
Nieuw Elan is voorstander van het Right to Challenge. Door dit ‘recht om uit te dagen’
kunnen georganiseerde inwoners zelf met een beter, slimmer, goedkoper of ander plan
komen om een taak van de gemeente over te nemen. Dit Right to Challenge maakt deel uit
van de kerntakendiscussie en bevordert ondernemerschap.
Vrijwilligers zijn ook op het terrein van sociaal beleid onontbeerlijk. Het
is daarom van belang dat de gemeente en de uitvoeringorganisaties met
vrijwilligers in gesprek gaan over de ondersteuning die de vrijwilligers
wensen en dat deze ook structureel geboden wordt.

Sociale zaken
Hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners moet ruimhartig
worden ingezet.
Hulp van professionals, ervaringsdeskundigen of ervaren vrijwilligers kan bestaan uit advies,
begeleiding of financiële steun.
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Snelle maatwerk ondersteuning bij dreigende schulden is gewenst. Misbruik moet echter
worden aangepakt. De gemeente mag geen medeveroorzaker zijn van stapelende
schuldenproblematiek door oplopende rente, incasseringskosten en loonbeslagen. De
gemeente moet juist een uitweg bieden.
Nieuw Elan vindt dat inwoners die geen reguliere baan hebben, zich moeten inzetten voor
de maatschappij. Dat is goed voor de sociale participatie en is in de participatiewet ook zo
geregeld. Dit kan bij tal van organisaties. Waar mogelijk moet deze inzet gericht zijn op het
vinden van een passende betaalde baan. Als dit niet mogelijk is, dan is sociale participatie
het uitgangspunt.
Nieuw Elan vindt dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben, ook als het even of
langdurig minder gaat. Nieuw Elan vindt dat de gemeente er moet zijn als dat nodig is,
zonder bemoeizuchtig te zijn en met minder bureaucratie.

Wmo
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) staat zelfredzaamheid voorop. Nieuw
Elan vindt dat wat inwoners zelf (financieel) kunnen dragen, zij ook zelf moeten dragen.
Voor wie dit nodig heeft, moet er een vangnet zijn. Hulp en initiatieven vanuit de
woonomgeving worden ondersteund om samen redzaamheid te bevorderen.
Nieuw Elan vindt dat de gemeente optimaal Wmo-taken uit moet voeren. Ambtenaren
moeten actuele kennis, achtergrond en ervaring hebben om deze Wmo-aanvragen te
beoordelen en passende oplossingen te bieden. Pragmatische maatwerkoplossingen zijn het
uitgangspunt.
De gemeente moet bij zorg- en welzijnsprojecten zelf de regie voeren over de uitvoering van
het beleid. De gemeente blijft verantwoordelijk als projecten worden uitbesteed. De
gemeente moet toezicht houden op het zo efficiënt mogelijk bereiken van de doelstellingen.

Zorg & Welzijn
Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen.. Nieuw Elan
vindt een mogelijke oplossing in creatieve nieuwe woonvormen,
waarbij ouderen in het midden van de samenleving blijven.
Bijvoorbeeld in kleinschalige projecten geïntegreerd met scholen
of kinderopvang en waar zorg op maat geleverd kan worden.
Goede gezondheidszorg begint met een gezonde leefstijl. Een
gezonde leefstijl voorkomt problemen en verlaagt de zorgkosten.
Nieuw Elan wil investeren in preventie en vroegsignalering. Nieuw Elan vindt dat
samenwerking tussen de eerstelijnszorg en sport- en beweegaanbieders moet worden
gestimuleerd. Nieuw Elan vindt dat hierbij specifieke aandacht uit moet gaan naar de
doelgroepen jongeren en ouderen. Gezond oud worden verhoogt de kwaliteit van leven en
gaat ouderdomsziekten tegen.
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Nieuw Elan streeft naar een volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn, maar
realiseert zich dat de gemeente hier niet over kan en mag besluiten. Ook een volwaardige
Huisartsenpost in het Alrijne ziekenhuis is met 1100-1500 nachtelijke bezoeken per jaar
meer dan noodzakelijk. Nieuw Elan blijft aandringen op gesprekken met de directie en het
bestuur van het Alrijne Ziekenhuis.
Nieuw Elan wil bevorderen dat onafhankelijke klinieken zich vestigen in Alphen aan den
Rijn. Zij bieden hoogwaardige zorg waarvoor inwoners nu naar elders moeten uitwijken.
Daarnaast levert het hoogwaardige werkgelegenheid op. De
gemeente moet hiervoor aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden
bieden.
Nieuw Elan vindt kleinschalige opzet van particuliere zorg ook
geschikt voor kwetsbare mensen die niet meer zelfstandig kunnen
wonen, bijvoorbeeld door geheugenproblemen. Deze zorg moet
ook bereikbaar zijn voor mensen met beperkte middelen.
Nieuw Elan wil samen met woningbouwcorporaties en
kleinschalige zorgaanbieders zorg op maat en dichtbij mogelijk maken, vooral in de kernen.
Hierdoor kunnen ouderen langer in hun eigen “vertrouwde dorp” blijven wonen.
Meedoen is voor alle inwoners heel belangrijk. Om dit mogelijk te maken moeten er
voorzieningen in de wijken en kernen zijn, dichtbij de mensen waar het om gaat.
Wie belemmeringen ervaart, moet geholpen worden bij het vinden van een goede oplossing
in de buurt. Professionals en een eigen netwerk van familie en vrienden moeten hierbij
samenwerken zodat ze elkaar aanvullen en versterken.

Gezonde samenleving
Nieuw Elan wil een samenhangend beleid op het gebied van gezondheid.
Voor een gezonde samenleving is ook een complete aanpak nodig. Daarbij zijn verschillende
onderdelen en factoren belangrijk, zoals preventie, welzijn, gezondheidszorg, ruimtelijke
ordening, sport en bewegen.
Een samenhangende en complete aanpak bestaat uit een mix van:
 activiteiten in de wijk, op het werk, op school, in de zorg en bij sportclubs
 specifieke aandacht voor jeugd en jongeren
 samenwerking met professionals en vrijwilligers
 aandacht voor verschillende doelgroepen en hoe deze te bereiken
De omgeving van inwoners kan helpen om gezonder te leven. Als een gedragsverandering in
de omgeving op weerstand stuit, wordt het moeilijker om vol te houden. Een gezonde,
veilige en stimulerende omgeving helpt bij een gezonde leefstijl en daarmee bij
welbevinden. Nieuw Elan ziet hierbij ook een rol voor de nieuwe Omgevingswet die
waarschijnlijk in 2021 wordt ingevoerd.
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Dierenwelzijn en biodiversiteit
‘Respect in een samenleving begint met respectvol en humaan omgaan met dieren’ (Gandhi).
Dierenwelzijn
Nieuw Elan wil een duidelijk beleid voor dierenwelzijn.
In het beleid voor dierenwelzijn moeten – naast de wettelijke taken – ook de volgende
onderdelen worden opgenomen:
 dieren en dierenwelzijn opnemen in het lesmateriaal
voor basisscholen
 het Nationaal Dierenrampenplan in 2018 aansluiten op
het Algemeen Rampenplan van de gemeente
 afschaffen van de hondenbelasting
 bevorderen van chippen en steriliseren van katten
 openstaan voor en overleggen met organisaties die zich
bezighouden met bescherming van dieren waarvoor
geen opvangplicht bestaat, zoals egels, vogels en
schildpadden
Tot de wettelijke taken behoren onder meer opvang en verzorging van zwerfdieren, controle
op chippen van honden, controle op illegale dierenhandel, controle op hondengevechten,
controle op wilde dieren in circussen.
Biodiversiteit
Nieuw Elan wil, waar mogelijk, binnen de gemeente insectvriendelijke bermen aanbrengen
door middel van het zaaien van kruiden en bloemen. Het binnen de gemeente vastgestelde
maaibeleid moet waar nodig hieraan worden aangepast en conform worden uitgevoerd.
Dit in het kader van biodiversiteit: de rijkdom van de natuur blijkend uit een grote
verscheidenheid aan dieren, planten en hun leefomgeving.
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Senioren
Nieuw Elan realiseert zich dat het begrip ‘ouderen’ in deze tijd anders is dan enige tientallen
jaren geleden. Senioren zijn tegenwoordig aanzienlijk langer vitaal en levenslustig en nemen
daardoor veel langer gewoon deel aan het maatschappelijk leven. Toch is beleid nodig
gericht op een seniorvriendelijke gemeente.
Nieuw Elan is het met het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) eens dat er
waar nodig specifiek seniorenbeleid moet komen gericht op:
 voldoende inkomen voor ouderen
 integrale aandacht voor wonen en zorg
 een veilige gemeente
 digitalisering zonder uitsluiting
 aandacht voor zingeving
Nieuw Elan is van mening dat oudere inwoners zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving en hun eigen woning moeten kunnen blijven wonen.
De bevolking wordt echter ouder en daarmee stijgt de omvang van de
groep senioren. Daarom moeten ook nieuwe woningen voor senioren
worden gebouwd. Een serviceflat met een passend zorg- en
activiteitenaanbod moet op haalbaarheid worden onderzocht.
Bij de uitwerking van de Woonvisie 2025 dient specifiek aandacht
voor het woonaanbod van levensloopbestendige woningen voor
senioren in alle kernen te zijn.
Belangrijk is ook een ruim aanbod aan activiteiten waardoor ouderen vitaal en levenslustig
blijven en midden in het leven blijven staan. Deze activiteiten moeten voor oudere inwoners
juist na hun pensionering betaalbaar blijven.
Nieuw Elan wil vooral de volgende activiteiten stimuleren:
 internetgebruik
 sportvoorzieningen, waar nodig aangepast
 aanbod van sport, overdag toegankelijk
 sociale activiteiten
 activiteiten gericht op tegengaan van eenzaamheid

Jeugd- en jongerenbeleid
Nieuw Elan vindt dat alle kinderen recht hebben op een ‘gewone gezonde positieve’
opvoeding. Zij moeten veilig kennis kunnen maken met sport, cultuur, leren, werken en
wonen.
Ouders en andere opvoeders moeten toegang hebben tot informatie om de ontwikkeling en
de talenten van kinderen te kunnen stimuleren.
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Nieuw Elan vind dat hierbij een grote rol is weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en
Gezin waar ouders altijd binnen kunnen lopen voor ondersteuning, preventie en hulpvragen.
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep bij innovatie en duurzaamheid. Jongeren zorgen
voor creatieve innovatie initiatieven, een bruisende stad en zijn belangrijke gebruikers van
lokale voorzieningen. In een samenleving waarin de vergrijzing toeneemt is het van belang
om juist ook jongeren binnen de gemeentegrenzen te houden.
Nieuw Elan wil daarom meer aandacht voor:
 jongerenhuisvesting
 openbaar vervoer
 onderwijs
 stage- en werkervaringsplekken
Nieuw Elan is voorstander van betere openbaar vervoersverbindingen en het stimuleren van
meer uitgaansgelegenheid, nachthoreca en het mogelijk maken van nacht-food-horeca.
Nieuw Elan wil dat de gemeentelijke overheid en de lokale politiek jongeren serieus neemt
door naar hen te luisteren en hen een stem te geven. Initiatieven van jongeren moeten
worden ondersteund. Stimuleringssubsidies kunnen worden ondergebracht bij de EDBA.

Wijken en kernen
Nieuw Elan wil zelf in direct contact staan met alle inwoners van de gemeente Alphen aan
den Rijn. Alle kernen zijn daarbij belangrijk. Daartoe organiseert Nieuw Elan regelmatig
bijeenkomsten op locatie. Raadsleden zullen zelf direct alle kernen in hun netwerk
betrekken. Nieuw Elan zet hier – net als de afgelopen periode - extra op in.
Nieuw Elan vindt het belangrijk dat het verenigingsleven in de kernen en wijken intact blijft
en wordt gestimuleerd.
Nieuw Elan wil zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en kernen behouden. Daarbij is
een bijzondere rol weggelegd voor de multifunctionele wijkaccommodaties, buurthuizen en
andere bestaande locaties. Hier kunnen spreekuren worden gehouden, verenigingen
onderdak vinden en kan een sociaal centrum voor ‘de buurt’ in stand worden gehouden.
Juist het behoud van voorzieningen in wijken, kernen en buurten is de basis voor een
sociale samenleving.
Nieuw Elan is voorstander van bewonersoverleg in wijken en
kernen. Dorpsraden en overleggen zijn ‘de ogen en oren’ van de
inwoners en daarmee de schakel tussen gemeente en inwoners.
Nieuw Elan wil subsidies verlenen zodat dorpsraden en overleggen –
jaarlijks – een dorpsplan kunnen opstellen en indienen. Dorpsraden
dienen wel, zo mogelijk op democratisch wijze, de gemeenschap te
representeren.
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Sport
Sport is leuk om te doen en om naar te kijken, tegelijkertijd bevordert sport een gezonde
leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties en voorkomt ziekte. Sport draagt bij
aan sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd.
Sportverenigingen vervullen in de kernen en wijken een belangrijke maatschappelijke
functie. Buurtsportcoaches maken sporten mogelijk op minder voor de hand liggende
plekken.
Nieuw Elan is voorstander van meer samenwerking tussen verenigingen en sportclubs op
sportief, maatschappelijk en ruimtelijk gebied en vindt dat de gemeente daarin een
stimulerende taak heeft.
Nieuw Elan is voorstander van huldiging van sportieve helden tijdens een Sportgala.
Sport is een integraal onderdeel van onderwijs. Nieuw Elan wil zowel
het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs stimuleren om een
geïntegreerd sport- en cultuurprogramma op te zetten samen met
lokale organisaties en bedrijven. Schoolzwemmen in de vorm van
‘natte gymlessen’ moet voor alle scholen in Alphen aan de Rijn
mogelijk worden gemaakt. De gemeente speelt hierbij een initiërende
rol.
Nieuw Elan wil dat de gemeente aansluit bij het landelijke Jeugdsportfonds en bij het
Jeugdcultuurfonds waardoor er meer geld beschikbaar is. Sport en cultuur moeten voor alle
kinderen bereikbaar zijn.

Cultuur
De culturele uitstraling van een gemeente, stad of dorp bepaalt voor een groot deel de
aantrekkelijkheid voor inwoners en bedrijfsleven. Cultuur verbindt, prikkelt en is goed voor
‘de mensen’.
Nieuw Elan vindt verscheidenheid, onafhankelijkheid, kwaliteit, toegankelijkheid en
duidelijke en eerlijke voorwaarden voor alle aanbieders, belangrijk. Er moet daarbij
voldoende gebruik gemaakt kunnen worden van gemeentelijke voorzieningen.
Nieuw Elan wil een helder meerjarenbeleid met een goede en eenduidige financiering en/of
subsidiebeleid voor kunst en cultuur.




Nieuw Elan ziet podia, festivals en cultureel erfgoed als promotie voor de gemeente.
Nieuw Elan wil creatieve ondernemers beter faciliteren.
Nieuw Elan wil kunst en cultuur inzetten voor onderwijs en bedrijfsleven.

De stad Alphen aan den Rijn moet zich – nog meer - ontwikkelen tot festivalstad.
De kernen moeten gefaciliteerd worden bij de organisatie van dorpsfeesten.
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Het theater Castellum vervult een essentiële rol in wat Nieuw Elan de lol van de
samenleving noemt. Nieuw Elan accepteert daarbij dat de exploitatie van een theater geld
kost.
Nieuw Elan vindt wel dat Theater Castellum grondig moet vernieuwen en daarna een
multifunctionele rol moet krijgen. Grote producties moeten onderdeel zijn van een nieuwe
programmering, maar niet leidend. Middelgrote muziekoptredens en een poppodium
moeten mogelijk zijn.

Evenementen
Evenementen zijn de lol van de samenleving en maken dat Alphen aan den Rijn een
aantrekkelijke woongemeente is.
Evenementen met regionale en landelijke uitstraling moeten ruimte krijgen om zich verder
ontwikkelen. Nieuwe initiatieven voor grootschalige evenementen moeten worden
gestimuleerd, zowel in de stad als in de dorpen en in het buitengebied.
Nieuw Elan vindt dat de vernieuwde evenementenlocatie in het Zegerplasgebied verder mag
worden uitgebreid.
Kleinschalige evenementen in wijken en kernen moeten eenvoudig
subsidie kunnen aanvragen met een eenvoudige financiële
verantwoording achteraf. Vereenvoudiging van de lokale regelgeving is
dringend gewenst.
Nieuw Elan wil het budget voor evenementen uitbreiden en
onderbrengen bij EDBA (Economic Development Board Alphen) voor
een goede en structurele borging van evenementen als onderdeel van
Alphen Marketing.

Alphen Marketing
Nieuw Elan is voorstander van Alphen Marketing met een realistisch budget.
Alphen Marketing is een instrument om positieve aandacht voor de gemeente Alphen aan
den Rijn te krijgen. Een positief en duidelijk imago is een pluspunt voor het aantrekken van
bedrijvigheid. Alphen Marketing maakt plannen en voert deze uit.
Laten zien dat de gemeente Alphen aan den Rijn een zeer prettige woon-, werk- en
leefomgeving biedt, kost tijd. Het zal dan ook enige jaren duren voordat Alphen Marketing
haar vruchten afwerpt. Vooralsnog is het vooral belangrijk om draagvlak onder de eigen
inwoners en onder het lokale bedrijfsleven te creëren.
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BEDRIJFSLEVEN EN WERKGELEGENHEID
Nieuw Elan vindt werkgelegenheid heel belangrijk.
Werk biedt sociale bescherming, is een bron van sociale contacten, is de beste ladder voor
sociale mobiliteit en bovendien de beste manier om solidair te zijn met anderen. Wie werkt
zorgt voor welvaart, sociale solidariteit en zichzelf.
Nieuw Elan vindt dat de beste manier om werkgelegenheid te creëren het stimuleren en
bevorderen van ondernemerschap is. VOA en winkeliersverenigingen zijn daarbij de
belangrijkste gesprekspartners van de gemeente.
Bijzondere aandacht moet er zijn voor werk voor jongeren en werk voor ouderen. Beide
groepen vinden het moeilijk om werk te vinden ondanks de aangetrokken economie.
Nieuw Elan steunt Economic Development Board Alphen (EDBA) en daarmee ook het
Economisch Actie Plan.

Vermindering regeldruk
Nieuw Elan wil de regeldruk voor alle inwoners, maar speciaal
voor het bedrijfsleven, sterk verminderen door onder meer:
 afschaffing van precariorechten
 flexibel handhavingsbeleid voor horecaondernemers
 regelgeving rond aanbestedingsbeleid in het voordeel
van lokaal bedrijfsleven interpreteren
 regelgeving actief beperken

Stimulerende maatregelen
Het is belangrijk voor de gemeente en haar inwoners dat er een beter ondernemersklimaat
ontstaat. Hiervoor zijn stimulerende maatregelen nodig.
Nieuw Elan wil de volgende stimulerende maatregelen:
 uitrollen glasvezelnet naar alle industrieterreinen
 herstructurering Rijnhavengebied verder bevorderen en uitbreiden
 duurzame bedrijfsvoering bevorderen
 faciliteren vestiging nieuwe grootschalige ondernemingen
 instellen van een ondernemersfonds
Nieuw Elan wil een actief beleid op de volgende onderwerpen:
 Greenport Boskoop
 startende ondernemers
 samenwerking met bedrijfsleven en verwante organisaties (Werkplein, KvK,
Ondernemersklankbord, VOA)
 promoten van toerisme en recreatie in de gemeente
 grotere rol voor Alphen Marketing
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Nieuw Elan wil aandacht voor Mobility Mentoring.
Nieuw Elan is voorstander van Mobility Mentoring. Nieuw Elan wil dat de gemeente kijkt
naar wat iemand wél kan en waar nodig ondersteuning biedt. Hierdoor kan hij of zij een
duurzaam en stabiel leven opbouwen. Dit voorkomt of verminderd sociale uitsluiting van
kwetsbare mensen. Nieuw Elan wil dat de lopende pilot wordt voortgezet als permanent
beleid op het Serviceplein
Nieuw Elan is voorstander van zuinig omgaan met het milieu en duurzaam ondernemen.
Nieuw Elan vindt dat de gemeentelijke overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft.
Nieuw Elan wil:
 snelle invoering van ledverlichting in openbare gebouwen en openbare ruimte
 plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen
 samenwerking zoeken met grote organisaties als de
woningcorporaties, grote bedrijven en agrarische/sierteelt
ondernemers voor plaatsing van zonnepanelen en het
genereren van lokale energie
 actief stimuleren van inwoners en bedrijven om
energiezuinige maatregelen te nemen
Nieuw Elan is voorstander van het met voorvoortvarendheid
oppakken, voortzetten en waar nodig uitbreiden van het initiatief
Doorbraakplan Duurzaamheid van de Alphense gemeenteraad.

Greenport Boskoop
Nieuw Elan wil Greenport Boskoop versterken en meer mogelijkheden tot uitbreiding geven.
Boskoop is als Greenport een economisch topgebied.
Om de handelsfunctie van de Greenport te versterken zijn maatregelen nodig op het gebied
van:
 infrastructuur: N207 zuid, westelijke rondweg en aansluiting N11 vanaf ITC
 uitbreidingsmogelijkheden zowel binnen als buiten de kern Boskoop
 duurzaam waterbeheer
 behoud van groen en historisch karakter
 kennis en innovatie door stimulering onderwijs op MBO en HBO-niveau

21

Toerisme en recreatie
Nieuw Elan vindt dat toerisme en recreatie aanzienlijk meer aandacht verdienen.
Gemeente Alphen aan den Rijn bestaat naast de stad Alphen uit de kern Boskoop met het
boomsierteeltgebied en verschillende kleinere kernen midden in een veelzijdig agrarisch
gebied. Als onderdeel van het Groene Hart moeten zowel toerisme als recreatie worden
gestimuleerd en gepromoot. Toerisme in Alphen aan den Rijn moet aansluiten op regionale
initiatieven: Daarbij moet het water – Oude Rijn, Gouwe, Zegerplas, kanalen, riviertjes en
sloten in het veen- en kwelderlandschap – centraal staan.
In de stad Alphen aan den Rijn kan een aantal recreatieve havens ontwikkeld worden. De
havens dienen elk een eigen karakter te hebben.
Nieuw Elan wil de volgende havens ontwikkelen:
 Rijnhaven (langs de Oude Rijn)
 permanente ligplaatsen (stalling) voor relatief grotere pleziervaartuigen
 ambulante ligplaatsen als pleisterplaats langs de Staande Masten Route
 waterrecreatie


Zegerplas
 omgeving T-steiger geschikt maken voor dagrecreatie en overnachtingen op
de eigen boot
 bevorderen van waterrecreatie met respect voor het natuurlijke groene
karakter aan noordoostelijke zijde van de plas

In het kader van waterrecreatie kan de Kromme Aar geleidelijk bevaarbaar worden gemaakt
voor kano’s, roeiboten en kleine sloepen.
Zuideinderpolder en Noordeinderpolder
Nieuw Elan wil van de nood een deugd maken waar het gaat om
bodemdaling en het realiseren van wateroverloopgebieden om
overstromingen en druk op de dijken in de toekomst te voorkomen of te
verminderen. Nieuw Elan wil onderzoek naar het geschikt maken van de
Zuideinderpolder en de Noordeinderpolder voor watererecreatie en
waterwoningen met een verbinding naar het plassengebied inclusief de
Zegerplas.
Bijzondere aandacht moet gaan naar verbetering van de recreatieve mogelijkheden in het
Bentwoud.
De natuurgebieden in de driehoek tussen Alphen, Boskoop en Hazerswoude – Zaanse
Rietveld, Klein Giethoorn en Spookverlaat – moeten zoveel mogelijk behouden blijven en
beschermd worden.
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Het agrarische karakter van de door sloten verkavelde polders met veenweidegebieden,
boomsierteelt en landbouw moet bewaard blijven. Hier zijn goede kansen voor agrarisch
toerisme, zoals kamperen bij de boer. Deze gebieden zijn zeer geschikt voor wandel, fietsen waterroutes en kleinschalige toeristische activiteiten.
Waterrecreatie wordt aanzienlijk versterkt door meer verbindingen tussen de verschillende
vaarwegen. Hiervoor moet elke kans worden aangegrepen, bijvoorbeeld bij renovatie of
vervanging van bruggen.

Detailhandel
Nieuw Elan maakt zich zorgen om de ontwikkeling van een aantal bestaande winkelcentra en
winkelgebieden in de gemeente:
 winkelcentrum Ridderhof in de wijk Ridderveld
 winkelstrip Lijsterlaan
 centrumgebied Boskoop / Centrum-Zuid
 winkelstrip Koudekerk
Nieuw Elan is voorstander van een integrale visie op detailhandel
voor de hele gemeente waarbij de kenmerken van de kernen, de
wijken en het Stadshart een belangrijke rol spelen.
Nieuw Elan wil niet dat nieuwbouw en/of renovatie van het ene
winkelgebied de levensvatbaarheid van een ander winkelgebied
aantast. Elke afweging moet daarom integraal worden gemaakt.
Nieuw Elan wil dat de gemeente met de eigenaren van winkelcentrum
de Aarhof en de winkelcentrum de Ridderhof afspraken maakt over het toekomstbestendig
maken ervan.
Aan grootschalige detailhandel moet meer aandacht worden besteed. Nieuw Elan wil beleid
ontwikkelen voor deze bedrijven. Locaties in winkelcentra zijn over het algemeen te klein en
locaties op bedrijventerreinen zijn ongewenst. Daarmee vallen de grootschalige winkels
tussen wal en schip. Nieuw Elan wil daarom geschikte locaties aanwijzen voor grootschalige
detailhandel.
Nieuw Elan is blij met de enorme vorderingen in Stadshart Lage Zijde. Nieuw Elan wil dat het
project rond het Thorbeckeplein, het Aarplein en de Thorbeckestraat voortvarend wordt
afgemaakt.
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Onderwijs
Nieuw Elan is voorstander van Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 17 jaar, waarbij
kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang, sport en cultuur
geïntegreerd gaan samenwerken. Nieuw Elan is voorstander van een doorlopende lijn in de
ontwikkeling van kinderen, om zo het kind optimaal te kunnen begeleiden.
Zowel het lokale bedrijfsleven als de lokale overheid spelen een rol bij het onderwijs.
Nieuw Elan wil dat jongeren opleidingen volgen afgestemd op de
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
Nieuw Elan is voorstander van het betrekken van de
onderwijsinstellingen bij alle facetten van ‘het leven’ in de
gemeente. Hierdoor worden jeugd en jongeren al vroeg bij de
maatschappij betrokken.





Nieuw Elan wil meer mogelijkheden voor lerend werken.
Nieuw Elan wil behoud en uitbreiding van de
opleidingsmogelijkheden op MBO-niveau in Alphen aan den
Rijn. Nieuw Elan is voorstander van de realisatie van een technisch/agrarische
studierichting op MBO-niveau in de kern Boskoop.
Nieuw Elan wil een onderzoek naar een mogelijke vestiging van een HBO-opleiding in
een technisch/agrarische studierichting in de kern Boskoop.

Nieuw Elan vraagt ook aandacht voor korte opleidingstrajecten die buiten het reguliere
onderwijs vallen vooral in het volwassenenonderwijs.
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WEGEN EN OVERIGE INFRASTRUCTUUR
Nieuw Elan vindt dat een betere bereikbaarheid binnen het Groene Hart en in de Randstad
een vereiste is voor de groei en bloei van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.
Ook de interne bereikbaarheid van stad en kernen onderling –
en de bereikbaar binnen stad en kernen – moet beter worden.
Een integraal (regionaal) verkeersplan is essentieel. Het
bestaande verkeersplan wordt onderzocht en waar nodig
aangepast.

Provinciale wegen
Nieuw Elan wil dat de uitvoering van verdubbeling van het
aantal rijstroken van de N207 noord voor personenauto’s en
vrachtverkeer wordt doorgezet. Dan sluit de N207 in ZuidHolland aan op de N207 in Noord-Holland. Nieuw Elan vindt
een busbaan niet goed genoeg.
Nieuw Elan is voor een goede lange termijnvisie op optimale aansluiting op de N11 vanaf
Boskoop. De mogelijkheden voor de aanleg van een nieuwe aansluiting tussen het ITC bij
Boskoop en de N11 moet worden onderzocht. Zowel deze kruising als de bestaande moeten
ongelijkvloers zijn.
Nieuw Elan wil een goed plan voor de N207 zuid, specifiek het gedeelte van Gouda langs
Boskoop, naar de beoogde aansluiting op de N11 vanaf het ITC.
De lange termijnvisie op de aanleg van de ‘grote bypass’ in combinatie met de ‘kleine
bypass’ aansluitend op de Burgemeester Bruinslotsingel lijkt nagenoeg onhaalbaar, of zal
nog vele tientallen jaren op zich laten wachten. Nieuw Elan wil daarom een onderzoek naar
de haalbaarheid van een nieuwe verbinding tussen de Maximabrug bij Koudekerk en het
einde van de Kerkweg in Woubrugge. Hierdoor ontstaat een rondweg waar geen extra brug
voor wordt aangelegd. Het is dan mogelijk om vanaf de N11 via de Maximabrug en de N446
naar de A4 te rijden.
De Maximabrug moet het verkeer via een nieuwe brug over de Heimanswetering naar de
N207 noord leiden. Hierdoor wordt de Gnephoek ontlast en kunnen in het dan ontstane
‘oog’ woningen worden gebouwd, passend bij de al aanwezige woningbouw in de
buurtschap ’s Molenaarsbuurt.
Nieuw Elan streeft naar verbetering van de aansluiting tussen N11 en A12 bij Bodegraven.

Openbaar vervoer
Nieuw Elan streeft naar een spoorlijnverdubbeling op het traject Woerden - Alphen aan den
Rijn - Leiden. Nieuw Elan realiseert zich dat dit op korte termijn niet haalbaar is, maar zal zich
hiervoor doorlopend inzetten.
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Nieuw Elan wil een onderzoek naar de haalbaarheid van gratis elektrisch vervoer voor
speciale doelgroepen, zoals CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor vooral ouderen)
en het leerlingen vervoer.
Nieuw Elan wil een lightrailverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol.
Nieuw Elan wil betere busverbindingen voor de kernen Aarlanderveen, Zwammerdam,
Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn.
Deze busverbindingen moet de kernen onderling verbinden, maar ook de kernen met de
stad Alphen aan den Rijn.
Er moet een onderzoek komen of de inzet van kleinschalig busvervoer een
oplossing kan bieden voor onrendabele bestaande buslijnen.
Nieuw Elan wil beperkte openingstijden van de Alphense en Boskoopse
bruggen tijdens de spitsuren.
Nieuw Elan is zich ervan bewust dat al deze wensen uitsluitend vervuld
kunnen worden in goed overleg met Rijk, Provincie en de
vervoersbedrijven.

Waterwegen
Een aantal belangrijke waterwegen doorkruist de gemeente Alphen aan den Rijn:
 Oude Rijn
 Gouwe
 Heijmanswetering
 Aarkanaal
 staande mastenroute
De landelijke noord-zuidverbinding voor schepen met een staande mast gaat via Gouwe,
Oude Rijn en Heijmanswetering. Deze route is ook van belang voor de beroepsvaart.
Met het ontsluiten van de Rijnhaven wordt een overnachtingsmogelijkheid gecreëerd voor
pleziervaart inclusief een mogelijk bezoek aan (winkel)centra.
Nieuw Elan is voorstander van de ontsluiting voor pleziervaart door nieuwe en gerenoveerde
waterwegen om deze drukke route te vermijden. In de gemeente ontbreekt de mogelijkheid
voor sloepen en andere kleine boten om ‘een rondje’ te varen en daarbij de beroepsvaart te
vermijden. Nieuw Elan wil dit gefaseerd wel mogelijk maken.
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Knelpunten
Bruggen
Nieuw Elan wil beter beleid voor het openen van bruggen voor plezier- en beroepsvaart
waarbij meer rekening wordt gehouden met het wegverkeer. Zo kunnen de onnodige
economische schade en irritaties die deze vertraging veroorzaakt worden verminderd.
Nieuw Elan wil met spoed een goede oplossing voor het knelpunt bij de Boskoopse hefbrug.
Nieuw Elan is daarom voor een tweede oeververbinding op de middellange termijn.
Vrachtverkeer
Nieuw Elan wil zwaar vrachtverkeer weren uit alle kernen.
Oudshoornseweg Alphen
Nieuw Elan is voor heropening en aanpassing van de Oudshoornseweg als
eenrichtingverkeer richting Hooftstraat.
Eisenhowerlaan – Prins Bernhardlaan Alphen
Nieuw Elan wil dat de ‘groene golf’ zodanig wordt aangepast dat deze als effect heeft dat de
verkeersdoorstroming wordt bevorderd. Momenteel wordt de doorstroming via
Eisenhowerlaan–Prins Bernhardlaan belemmerd door de afstelling
van de verkeerslichten.
Kerk en Zanen
Nieuw Elan wil een betere ontsluiting van de wijk Kerk en Zanen.
Doorgaand verkeer moet de wijk vermijden. De geplande lokale
ontsluitingsroute via de Hefbrug, Steekterbrug en Oranje
Nassausingel moet zo snel mogelijk worden aangelegd.
Boskoop
Het centrum – Zijde – van de kern Boskoop moet verkeersluw
worden als onderdeel van een goede oplossing voor het knelpunt bij de Boskoopse hefbrug.
De oversteekplaats Koninginneweg-Burgemeester Colijnstraat en de aansluitingen van Zijde
naar de Boezem en Boomgaard moeten worden aangepakt.
De aansluiting met de Parklaan moet een voorrangssituatie worden.
Koudekerk
Sluipverkeer Alphen-Koudekerk via de Maximabrug moet worden voorkomen. Hiervoor zijn
verkeersmaatregelen in de Gnephoek nodig.
Hazerswoude-Dorp
Nieuw Elan is voorstander van een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek
veroorzaakt door de N209 (Gemeneweg) in de dorpskern van Hazerswoude-Dorp.
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Nieuw Elan is voorstander van korte termijn oplossingen als deze tijdelijk zijn en zorgen voor
een verminderde verkeersdruk in de dorpskern zonder deze te verleggen naar een van de
wijken.

Parkeren
Nieuw Elan wil parkeren faciliteren om een gelijkwaardig speelveld te
krijgen tussen de winkelcentra. Voldoende en betaalbare
parkeergelegenheid is belangrijk voor een prettig verblijf in het
centrum. Er moet onderzoek komen of bijvoorbeeld de eerste
anderhalf uur gratis parkeren in het centrum financieel haalbaar is, als
alle betrokken partijen een financiële bijdrage willen leveren. Daarbij
vindt Nieuw Eland het mede hiervoor instellen van een Bedrijven
Investeringsfonds het meest realistisch.
Werknemers van in of nabij het stadshart gevestigde bedrijven en ambtenaren van de
gemeente, dienen bij voorkeur gebruik te maken van de Castellum garage. Nieuw Elan wil
hierover afspraken maken met de exploitant van de garage en de werkgevers in het
Stadscentrum.
Parkeren in de kernen blijft gratis.
Toezicht en handhaving
Nieuw Elan vindt dat toezicht en handhaving zeer terughoudend moeten worden toegepast.
Het feit dat een BOA mag bekeuren, betekent niet dat een BOA moet bekeuren. De
communicatie tussen handhaver en inwoner is het uitgangspunt. Handhaving is een middel
als communicatie niet (meer) werkt.
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WONINGBOUW
Nieuw Elan wil inzetten op woningbouw in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Nieuwe
woningen zijn nodig om:
 de geprognotiseerde bevolkingsgroei op te vangen
 extra woningbehoefte vanwege de ‘verdunning’ van de bezetting per huis op te
vangen
 in stand houden van de lokale voorzieningen zoals onderwijs, winkels,
sportaccommodaties, theater en horeca
 te voldoen aan de woningbehoefte van specifieke doelgroepen als ouderen, jongeren
en starters.
Nieuw Elan wil zowel in de kernen als in de stad nieuwbouw en renovatie realiseren. Nieuw
Elan wil voorkomen dat het zogenaamde verdichten van de wijken en kernen ten koste gaat
van het woongenot van mensen die daar nu al wonen.
Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor nieuwkomers vanuit de regio
wordt gebruikt. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt binnen de regio Holland Rijnland.






Nieuw Elan wil dat realistische plannen worden uitgevoerd.
Nieuw Elan wil dat kansrijke nieuwe plannen worden uitgevoerd.
Nieuw Elan wil dat stagnerende plannen worden herstart en doorgezet of als dit niet
mogelijk blijkt, worden gestopt en vervangen door haalbare plannen.
Nieuw Elan wil inwoners betrekken bij bouwplannen en woonvisies.
Nieuw Elan wil dat bij de aanleg van nieuwe woonwijken gelijk ook naar de
ontsluiting daarvan wordt gekeken.

Nieuw Elan vindt dat de beste kansen voor woningen met betaalbare koopprijzen en/of lage
huren liggen in duurzame projecten met een gemengde bebouwing.

Kernen
In de kernen zijn inbreiding en verdichting de meest kansrijke
mogelijkheden, zodat het groene en kleinschalige karakter van de
dorpen behouden blijft én er tegelijkertijd voldoende nieuwe woningen
komen om minimaal in de eigen behoefte te voorzien.
Nieuw Elan vindt dat vooral in het sierteeltgebied rond Boskoop en
Hazerswoude soepel moet worden omgegaan met bebouwing met
bedrijfspanden en bedrijfswoningen op de koppen van de percelen.
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In de kernen wil Nieuw Elan vaart brengen in het realiseren van nieuwe woningen. Hiervoor
zijn verschillende locaties beschikbaar.:
 Aarlanderveen: Noordeinde en Zuideinde
 Boskoop: Torenpad-Oost en Torenpad-West, Azalealaan, Centrum Zuid (Boomgaard)
Biezenlanden, herontwikkeling Glascentrale Lineusweg,
Voorofsche Zoom-lineusweg, Klaverblad, Mendelweg,
Loefzijde-Spoorbos, Kalverdans, Weegbree, Zijde
 Benthuizen: Bentlanden II
 Koudekerk: Rijnpark, locatie Pastorie, Bijkerk, Zuidwijk,
locatie Medoclean
 Hazerswoude Dorp: locatie Gemeneweg-, Dorpsstraat,
Herman Hijermansstraat, Weidelanden, Voorweg
 Hazerswoude Rijndijk: Westvaartpark, Hof van Oostvaert,
herontwikkeling Carriercomplex, herontwikkeling
machinefabriek Vertegaal Willem Kloosstraat, J. Heydelaan
 Groenendijk: locatie Avery Dennisson, Groenestein, de
Nieuwe Hoop, Nieuw Werklust
 Zwammerdam: integratie op locatie Ipse de Bruggen Spoorlaan, locatie BAM- en
Buitendorpstraat, Vinkebuurt, Rijksstraatweg, Steekterweg, Molenstraat
Op deze locaties zijn bouwactiviteiten gepland. Hier liggen kansen voor het bouwen van
woningen voor starters, jongeren en ouderen (levensloopbestendig bouwen).
Nieuw Elan wil dat in een zeer vroeg stadium gekeken wordt naar voor en door de kern
gewenste woningbouw als een kavel beschikbaar komt door onder meer bedrijfsverplaatsing
of bij herontwikkeling van bestaande gebouwen.

Alphen-Stad
In de stad Alphen zijn voor alle beschikbare locaties bouwplannen gemaakt. Er zijn na 2020
geen woningbouwlocaties meer. Wel kan worden bekeken of er woningbouw mogelijk is op
locaties die nu niet voor woningbouw zijn bestemd.
Nieuw Elan heeft de uitbreiding van Alphen-Stad inmiddels stevig op de agenda gezet.
Nieuw Elan vindt dat tot 2030 circa vijfduizend woningen moeten worden gebouwd voor
opvang van de eigen behoefte én omdat de gemeente Alphen aan den Rijn een Regiotaak
heeft binnen Holland Rijnland.
Nieuw Elan heeft als visie dat nieuwbouw rond de stad zoveel mogelijk moet aansluiten op
bestaande ontsluitingen en een zo natuurlijk mogelijke uitbreiding van de stad moet zijn.
Hierbij zijn kleine buurten en intensieve bebouwing langs bestaande wegen goede
mogelijkheden. Daarvoor mag de ‘rode contour’ worden losgelaten. Ook een waterrijke
bebouwde verbinding naar de buurgemeenten aan de noord- en oostkant van de stad is
gewenst.
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Nieuw Elan wil in goed overleg met het Provinciaal Bestuur kijken wat de meest geschikte
“uitleg locatie” is om de woningbehoefte vanaf 2025 veilig te stellen. Dan zijn immers alle
beschikbare plekken binnen de huidige grenzen bebouwd, Groen en water maken een
integraal onderdeel van dit nieuw woongebied. In de visie van Nieuw Elan worden nieuwe
woonwijken zonder gasaansluiting gebouwd en zoveel mogelijk zelfvoorzienend in
energieopwekking.

Jongerenhuisvesting
Om jongeren voor de gemeente te behouden is Nieuw Elan voorstander van meer
jongerenhuisvesting in kleinschalige en zelfstandige woonstudio’s bij
voorkeur in en rond het centrum- en stationsgebied in Alphen-Stad.
Gelijktijdig moet worden gekeken naar de voorzieningen voor
jongeren.
Nieuw Elan vindt dat de gemeente bij realisatie van woningen voor
jongeren specifiek aandacht moet hebben voor jongeren die begeleid
zelfstandig willen wonen. Geheel zelfstandig wonen is voor jongeren
met bijvoorbeeld autisme vaak geen optie.
Nieuw Elan vindt renovatie en verbouwen tot woningen van
bestaande (monumentale) gebouwen een goede mogelijkheid om onder meer
starterswoningen en appartementen te realiseren. Dit kan in monumentale panden op
dezelfde manier worden gedaan als dit in de afgelopen jaren met leegstaande
kantoorgebouwen is gebeurd.

Ouderenhuisvesting
Nieuw Elan wil specifiek aandacht geven aan de woningbehoefte van ouderen. Dit geldt voor
woningen in zowel het sociale-, midden- als het duurdere segment. Bij het bouwen dient
aandacht uit te gaan naar het bestrijden van eenzaamheid. Voorzieningen dienen voor de
ouderen beschikbaar te zijn zoals zorg, winkels en gemeenschapsruimtes.
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DUURZAAMHEID
Nieuw Elan vindt dat aanzienlijk meer aandacht aan duurzaamheid moet worden besteed.
Daarom is op initiatief van Nieuw Elan het Doorbraakplan Duurzaamheid 2025 geschreven
en aangenomen door de Alphense gemeenteraad.
Als Alphen aan den Rijn een Groene Gemeente met Lef wil zijn,
moet er in de komende jaren een concreet plan worden
uitgevoerd en gefinancierd. Nieuw Elan wil dat de gemeente
Alphen aan den Rijn voor 2050 voor 100 procent
energieneutraal is.
Hierbij moet sturing zijn vanuit de gemeentelijke overheid, maar
juist plannen vanuit lokale ondernemers en eigen inwoners
moeten zoveel als mogelijk worden gefaciliteerd.
Nieuw Elan wil:
 concrete duurzame initiatieven ondersteunen
 opzetten ‘eigen’ energie coöperaties stimuleren
 innovaties stimuleren
 duurzame kansen benutten
Nieuw Elan wil minder hard oppervlak in de gemeente om een betere waterberging te
bewerkstelligen en stedelijke opwarming te voorkomen. Aan het plaveien van tuinen moet
een maximum grens gesteld worden. Het toepassen van groene daken en muren wil Nieuw
Elan bevorderen.
Nieuw Elan wil van de nood een deugd maken waar het gaat om bodemdaling en het
realiseren van wateroverloop gebieden om overstromingen en druk op de dijken in de
toekomst te voorkomen. Nieuw Elan wil daarom onderzoek naar het geschikt maken van de
Zuideinder- en de Noordeinderpolder als overloopgebied om bij een hoge waterstand te
overstromen. Door in dit gebied een grote hoeveelheid water op te slaan, zal de waterstand
lager worden en wordt de druk op dijken verminderd. Dit kan een ‘groen en blauwe’
combinatie van duurzame watererecreatie en waterwoningen mogelijk maken (zie ook
Toerisme en recreatie).
Nieuw Elan vindt dat duurzaam uitdrukkelijk niet is voorbehouden aan de zorg voor het
milieu. Er zijn ook economische, menselijke en sociale aspecten aan een duurzame
samenleving. Concreet gaat het om:
 gebruik van natuurlijke energiebronnen
 een goed opgeleide bevolking
 vitale sociale netwerken
 maatschappelijk vertrouwen
 een goede infrastructuur
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Afvalscheiding
Nieuw Elan:
 is voor de aanleg van ondergrondse vuilcontainers waar
mogelijk
 is voorstander van nascheiding
 zal de evaluatie in 2018 over de invoering van de afvalpas
kritisch beschouwen. De afvalpas kan wat Nieuw Elan
betreft NOOIT aanleiding zijn om het diftar-systeem
(betalen per zak of gewicht) in te voeren. Nieuw Elan is
uitgesproken tegenstander van diftar.

GROENE HART
Nieuw Elan vindt dat de gemeente Alphen aan den Rijn een centrale plaats inneemt in de
regio Groene Hart. Alphen aan den Rijn moet haar verantwoordelijkheid nemen en een
voortrekkersrol vervullen binnen deze regio.
Daarbij zijn de volgende zaken van belang:
 politiek draagvlak bij alle Groene Hartgemeenten
 met één gezicht de regio Groene Hart profileren
 goede infrastructuur tussen de steden Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn
 goede fiets-, vaar- en wandelroutes inclusief knooppunten
 bevordering van recreatie en toerisme waar dit maar kan
 bewaken van de eigenheid van het Groene Hart
Het Groene Hart is het groene voornamelijk landelijke gebied tussen de vier grote steden in
de Randstad. Daarom is Alphen aan den Rijn, gelegen middenin dit groene gebied, een zeer
goede centrale plaats als uitvalsbasis voor recreanten en toeristen naar de steden, alsmede
voor dagrecreatie vanuit de steden.
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