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De stem van Rijnwoude 

Op 16 maart kiezen we in Alphen aan den Rijn een nieuwe gemeenteraad. In deze rubriek 

vragen wij vertegenwoordigers van de politieke partijen naar hun visie op onderwerpen die 

speciaal de dorpen van voormalig Rijnwoude aangaan. Deze week de PvdA aan het woord.  

Ernst-Jan Straver en Henk Goes  

 

Leeftijd: 40 en 70 jaar 

Woonplaats: Boskoop en Koudekerk 

Partij: Partij van de Arbeid 

Plaatsing: lijsttrekker en scheidend raadslid 

‘Geen hapklare brokken 

serveren, maar samen met 

inwoners opties verkennen’ 

 

Met de fusie uiteindelijk wel beter af… 

Henk Goes is een oude bekende in Rijnwoude. Na 28 jaar actief te zijn geweest als gemeenteraadslid 

in Rijnwoude en Alphen aan den Rijn, stelt hij zich deze keer niet meer verkiesbaar. “Ik ga nu echt 
met pensioen, maar blijf op de achtergrond natuurlijk wel actief als PvdA lid. Ik word nu al voor 

allerlei activiteiten benaderd, maar ga eerst eens even niets doen,” geeft hij aan.  Ook Ernst-Jan is 

een doorgewinterde politicus, die al sinds 2002 actief is als raadslid in Boskoop en de laatste acht jaar 

voor Alphen.  In het dagelijks leven is hij echtgenoot, vader van twee kinderen van 5 en 11, én full 

time werkzaam in de IT. Beide zijn het terugkijkend op de fusie met Alphen over een ding wel eens: 

“Het zal blijvend aandacht vragen om als gemeente voor de verzameling van kernen en dorpen de 

beste manier te vinden om de aandacht goed te verdelen. Maar feit is wel dat nu meer mogelijk is 

dan toen we nog de kleine gemeentes Boskoop en Rijnwoude waren.” 

Inwoners vroegtijdig betrekken 

“De relatie met de inwoners heeft de afgelopen jaren vaak onder druk gestaan. Denk aan 

onderwerpen als de energietransitie,” aldus beide raadsleden.  “Te vaak worden plannen die grote 

impact hebben op de leefomgeving van de inwoners al te ver uitgewerkt en pas op het laatst aan de 

inwoners gepresenteerd. Dan mogen die bij wijze van spreken alleen nog maar meepraten over de 

kleur van de stenen. Inspraak van inwoners moet bij het begin beginnen. Neem bijvoorbeeld Het 

Anker of het plan voor woningbouw bij Hazerswoudse Boys. Laat in dat soort situaties de 

omwonenden aan het begin meedenken over wat een goede alternatieve invulling is. Geen hapklare 

brokken serveren, maar verken samen met inwoners meerdere opties. Als je draagvlak hebt, loopt de 

uitvoering ook veel soepeler. Nu procederen inwoners regelmatig tot aan de Raad van State. Dat 

werkt alleen maar vertragend en demotiverend voor alle partijen.” 
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Communicatie, communicatie… 

Ook als het om communicatie en interactie met de inwoners gaat is een cultuuromslag bij de 

gemeente nodig volgens de PvdA raadsleden. “De gemeente heeft 20 communicatieadviseurs in 
dienst en nog worden de inwoners onvoldoende en niet op de juiste manier geïnformeerd. Bij 

bouwprojecten bijvoorbeeld wordt de verantwoordelijkheid voor rapportage over de voortgang bij 

de aannemers gelegd. Dat werkt niet, want die hebben daar helemaal de kanalen niet voor. Ook wij 

als raad moeten dan zelf achter de informatie aan, laat staan dat inwoners worden geïnformeerd.  De 

wethouders blijven wat ons betreft altijd verantwoordelijk voor het proces en moeten ook zorgen 

dat de communicatie over de stand van zaken (ook als er even niets gebeurt) doorloopt. De 

grondhouding is ook gewoon niet goed, ook niet bij de ambtenaren. Die zouden veel vaker de dorpen 

in moeten om feeling te krijgen met wat daar speelt. Dat is iets dat heel goed -en regelmatig- samen 

met de dorpsoverleggen georganiseerd kan worden. De toegevoegde waarde van de Groene Hart 

Koerier in de communicatie tussen gemeente en inwoners wordt, zoals iedereen heeft kunnen 

merken, ook zwaar onderschat door de gemeente.” 

Speerpunten: tunnels en woningbouw 

Beide raadsleden noemen als speerpunt voor de dorpen als eerste het woord ‘tunnel’. “Wij vinden 
dat zowel bij Hazerswoude-Dorp als bij het geplande station in Hazerswoude-Rijndijk een 

ongelijkvloerse kruising met de Gemeneweg de enige goede oplossing is.” Als tweede aandachtspunt 

noemt de PvdA de woningbouw. “Bouwen in de Gnephoek zien wij als een achter de hand optie voor 

de langere termijn. Voor de komende jaren moeten we vooral in de dorpen zelf naar oplossingen 

zoeken. Dan snijdt het mes ook aan twee kanten als het gaat om het op peil houden van de 

voorzieningen.  Met zelfbewoningsplicht (vast te leggen via het bestemmingsplan) moet de 

gemeente, zolang er nog geen landelijke wetgeving is, zelf zorgen dat nieuwbouw niet door 

investeerders kan worden opgekocht.” Ook is een inhaalslag nodig in het aantal sociale 

huurwoningen en moet vooral worden gebouwd om starters een kans te geven en senioren te 

kunnen laten doorschuiven. De combinatie van woningbouw met medische en sociale voorzieningen 

vindt de PvdA ook belangrijk, evenals de mogelijkheid om als senioren in een woongroep te wonen. 

“Het gat tussen zelfstandig wonen en in een verpleeghuis verblijven is te groot. Juist bij de dorpen 
past het ‘omzien naar elkaar’ en dat moeten we als gemeente daarom maximaal faciliteren.” 

Energietransitie 

De PvdA is niet principieel tegen windmolens in het Groene Hart, zolang deze wat hoogte en afstand 

betreft maar passend zijn binnen het landschap en op voldoende afstand van woningen staan, bij 

voorkeur op bedrijventerreinen. “Wat zonnepanelen betreft moeten we eerst alle opties om die op 
daken neer te leggen gebruiken, voordat we er weilanden mee vol leggen.”  Wat de prioriteiten, 
communicatie en interactie met inwoners betreft is de PvdA ontevreden met de huidige coalitie. “Er 

wordt maar gewacht op geld vanuit Den Haag, terwijl wij vinden dat de gemeente ook zelf de 

portemonnee moet trekken als het om verduurzaming gaat en het ondersteunen van de inwoners 

hierbij. Ook hebben we al heel lang niets meer gehoord over hoe het met de plannen rond de RES 

gaat en met burgerforums die men voor het vervolgtraject zou gaan instellen. Dat is weer die 

gebrekkige communicatie. Ook als processen ergens op wachten, moet je als gemeente je inwoners 

op de hoogte houden van de stand van zaken.   
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Verkiezingsdebat Rijnwoude op 10 maart  

Georganiseerd door Habeko wonen in samenwerking met de dorpsoverleggen van  

Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk,  

Koudekerk aan den Rijn en de Groene Hart Koerier. 

Heb je een vraag aan de politiek? Stuur deze in naar vragen@groenehartkoerier.nl.  
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