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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.  

Gert van den Ham en  

Pieter-Jan Morssink  

 

Leeftijd: 60 en 57 jaar 

Woonplaats: Alphen en Hazerswoude-Dorp 

Partij: D66 

Plaatsing: lijsttrekker en nummer 4 

‘Inwonersparticipatie moet aan de voorkant, breed, 

gestructureerd en platformgericht worden aangepakt’ 

 

Meer zeggenschap en budget voor de inwoners 

Gert van den Ham is 4 jaar geleden gestart bij D66 in Alphen aan den Rijn, maar was in zijn vorige 

woonplaats al eerder politiek actief geweest. Al snel werd hij fractievoorzitter en voor de komende 

verkiezingen is Gert lijsttrekker voor de partij. In het dagelijks leven is hij zelfstandig ondernemer en 

helpt met name onderwijsorganisaties bij hun verdere ontwikkeling. Samen met zijn vrouw woont hij 

in Alphen. Hun zes kinderen uit een eerder huwelijk zijn allen al uitgevlogen. In de weekenden maakt 

hij het liefst al vroeg in de ochtend lange wandelingen.  Pieter Jan Morssink kennen we vanuit de 

Rijnwoudetijd, waar hij al in 2004 betrokken was bij D66. Beide mannen zijn gedreven om de politiek 

dichter bij de inwoners te brengen.  Als D66 zijn zij voorstander van meer zeggenschap en budget 

voor de inwoners zelf, zeker als het gaat om de inrichting van de directe leefomgeving. “Daar zit de 
lokale kennis en die moet beter benut worden.” 

Eigen perspectief voor elk dorp 

“De dorpen hebben allemaal hun unieke karakter en dat moet we proberen te behouden”, is het D66 

standpunt. “Het moet geen eenheidsworst worden en dat betekent dus ook maatwerk per dorp als 
het gaat om het behoud van voorzieningen, woningbouw en ondernemerschap. We moeten goed 

kijken naar het perspectief voor elk dorp op de langere termijn en hen faciliteren in hun 

ontwikkeling. Dat gaat dan om het geheel aan winkels, scholen, ov, groen, dorpshuizen, 

verenigingen, zorgvoorzieningen en natuurlijk woningbouw. Aan de basis ervan staat voldoende plek 

voor jonge gezinnen om zich te vestigen en daar moeten we alles aan doen. In Koudekerk en 

Zwammerdam bijvoorbeeld moet nu echt iets gebeuren aan betaalbare woningbouw. Ook Habeko 

wonen heeft daarin een belangrijke rol. De druk om te bouwen is op dit moment natuurlijk enorm. 

Dan redden we het niet met alleen bouwen in de kernen. Wij zijn ook absoluut tegen het opofferen 



Groene Hart Koerier  Diana Baak 26 januari 2021  

 

van groene gebieden in de stad/dorpen hiervoor. We ontkomen er wat ons betreft dus niet aan om 

ook aan de randen van Alphen te gaan bouwen, zoals in de Gnephoek en de Noordrand. Dat er ook 

mensen van buiten neerstrijken in onze gemeente, kunnen we helaas niet voorkomen. Maar we zijn 

wel voorstanders van zelfbewoningsplicht en een voorkeurspositie voor eigen inwoners als dat kan.”  

Inwonersparticipatie 

“De gemeente heeft de afgelopen jaren veel steken laten vallen in de relatie met de inwoners. Zeker 
als het gaat om de nieuwe Omgevingswet (hierin is vastgelegd hoe de gemeente de fysieke 

leefruimte in Alphen en haar dorpen wil benutten en beschermen) is het van groot belang om heel 

gestructureerd vast te leggen welke rol de inwoners daarin hebben. Nu is het betrekken van 

inwoners bij belangrijke beslissingen over hun leefomgeving (bijvoorbeeld de verkeerssituatie in 

Hazerswoude-Dorp of de windmolens) veel te hapsnap geregeld en gaat men elke keer opnieuw (en 

te laat) bedenken hoe je dat moet aanpakken. Er staat nu wel het een en ander op papier over de 

aanpak ervan, maar we moeten voorkomen dat het ‘papier’ blijft. De implementatie moet een nieuw 

college écht anders gaan doen en er vaart mee maken. Nu is bijvoorbeeld het wijken- en 

kernenbeleid vooral bij één wethouder belegd. Dat werkt niet. Het hele college moet zich hiervoor 

verantwoordelijk voelen en serieuze betrokkenheid tonen bij de dorpen. Trek het overleg met 

inwoners open en maak het transparant. Het moet ook geen incrowd gebeuren van een klein clubje 

zijn, maar breed, gestructureerd en platformgericht.  En niet alleen wethouders maar ook raadsleden 

moeten regelmatig  met diverse groepen belanghebbende inwoners en ondernemers gezamenlijk 

om de tafel.” 

Speerpunten voor de dorpen 

Het verkiezingsprogramma van D66 heeft de titel “Wij laten iedereen vrij en niemand vallen”. Die 
titel geeft ook aan waar de partij speerpunten ziet voor de dorpen. “De kunst is in te zoomen op de 
lokale omstandigheden, het samen te doen, maar op basis van lokale kennis en zeggenschap en 

gericht op zelfstandigheid van de inwoners. Een sociaal vangnet vinden we daarbij belangrijk. Zorgen 

dat alle scholen in de dorpen open kunnen blijven is eveneens essentieel. Maar ook bereikbaarheid 

via openbaar vervoer en goede fietsverbindingen tussen de dorpen en in de regio. Met een nieuw 

station in Hazerswoude-Rijndijk moeten we heel blij zijn en dit omarmen. D66 is er niet voor om de 

plannen weer helemaal te herzien t.b.v. een tunnel onder de Gemeneweg. Dat is budgettair gewoon 

niet haalbaar. Een tunnel bij Hazerswoude-Dorp moet er wel komen. Verder houdt D66 een pleidooi 

voor de cultuursector. De cultuurdiscussie is nu erg gebouwgericht. Maar cultuur is beleving en er 

zijn overal beoefenaars. Cultuurbeoefening is juist ook in de dorpen essentieel voor de vitaliteit.” 

Energietransitie 

D66 vindt dat wij ook lokaal ons steentje moeten bijdragen aan de energietransitie. “Wat de 

plaatsing van windmolens en zonneweides betreft zullen we er met elkaar uit moeten komen. 

Vanzelfsprekend wel op plekken waar het binnen het Groene Hart en bij bewoonde gebieden 

verantwoord is. Uiteindelijk zal niet iedereen het eens zijn met de keuzes die gemaakt moeten gaan 

worden. Maar we moeten die keuzes ―na goed overleg met inwoners en ondernemers― wel durven 

te maken!” 
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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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