
Groene Hart Koerier  Diana Baak 26 januari 2021  

 

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 Nieuw Elan aan het woord.  

André de Jeu en Peter Versteeg 

 

Leeftijd: 57 en 71 jaar 

Woonplaats: Alphen en Hazerswoude-Dorp 

Partij: Nieuw Elan 

Plaatsing: lijsttrekker en nummer 4 

‘Gun jezelf een samenleving met toekomst’ 

 

Daadkracht staat voorop 

Geboren en getogen Alphenaar André de Jeu is vanaf de oprichting in 2009 betrokken bij lokale partij 

Nieuw Elan. De Jeu heeft al 38 jaar dezelfde partner en twee volwassen kinderen. In het dagelijks 

leven is hij directeur bij de Vereniging Sport en Gemeenten, een organisatie die gemeentes adviseert 

bij het maken van beleid op het gebied van sport en beweegactiviteiten. Zelf was hij vroeger ook 

topsporter en speelde waterpolo op internationaal niveau. Peter Versteeg is een bekende in 

Hazerswoude-Dorp die al heel lang actief is als bestuurder in het lokale verenigingsleven, ook nu nog 

als voorzitter van voetbalvereniging Hazerswoudse Boys. Vier jaar geleden sloot hij zich aan bij Nieuw 

Elan vanwege hun pragmatische aanpak en werd meteen met voorkeursstemmen in de 

gemeenteraad gekozen. De partij maakte vanaf de verkiezingen in 2010 een snelle opmars naar de 

grootste partij in Alphen met 10 zetels. “Met onze daadkracht en lokale aanpak hebben we het 

vertrouwen weten te winnen van een grote groep inwoners. Ook voor de komende 4 jaar willen we 

een nieuwe stap voorwaarts maken. Doordat we nu met velen zijn kunnen we de taken ook verdelen. 

Ik zet als lijsttrekker vooral de grote lijnen uit. Peter heeft in de partij juist de rol om zich te richten 

op wat er specifiek in de dorpen speelt en is voor de inwoners ervan het primaire aanspreekpunt.” 

Grote uitdagingen 

“Als fusiegemeente staan we nog altijd voor stevige opgaven. Je hebt daarin grote vraagstukken zoals 

de woonopgave, de omgevingswet en de aanpak van maatschappelijke ondersteuning. Maar die 

vertalen zich in de uitvoering ook in specifieke vraagstukken per wijk of dorp. Er is juist op grote 

onderwerpen veel goed gegaan in de afgelopen jaren, maar helaas vaak niet snel genoeg. Grote 

veranderingen, bijvoorbeeld als het gaat om het naar de wijken en kernen brengen van de 

maatschappelijke ondersteuning en de veranderde werkwijze rond dorpshuizen hebben tijd nodig 

om te ontwikkelen.” Vooral in de samenspraak met de inwoners en de vertaling naar lokale 

maatregelen valt nog veel te verbeteren volgens Nieuw Elan. Het systeem waarin wethouders-

gemeenteraad-ambtenaren met elkaar samenwerken laat veel steken vallen in de interactie met de 
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inwoners.  “Er is een cultuuromslag in de manier van werken nodig en wij zijn daar als politiek 

verantwoordelijk voor. De afgelopen 4 jaar zijn zeker stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Op dit 

moment vindt nog een reorganisatie plaats en worden werkwijzen om ‘van buiten naar binnen’ te 
werken aangescherpt. Het lijkt zo simpel om de deur wijd open te zetten op het gemeentehuis en 

mee te denken in plaats van op de rem te staan en zich op regels te beroepen. Ook de aanpak om 

eerst met belanghebbende inwoners onderwerpen te verkennen en lokale kennis op te halen vindt 

men lastig.  Maar al te vaak wordt pas naar de mening van dorpsoverleggen, belangengroepen, 

ondernemers en inwoners gevraagd als plannen al zijn uitgewerkt. Dat werkt niet. We willen ook 

nieuwe hulpmiddelen inzetten om bewoners te betrekken, zoals een meer-opties-referendum en 

online enquêtes/informatie op wijk/straatniveau. Want hoe meer inwoners zich ‘eigenaar’ kunnen 

voelen van hun lokale omgeving, hoe beter.” 

Vitaliteit, daar draait het om… 

Een vitale samenleving is waar Nieuw Elan voor staat.  Mensen moeten in een gezonde, veilige en 

stimulerende omgeving kunnen leven. Daarbij helpt een gezonde leefstijl, werk hebben, maar ook 

een sociaal vangnet als het tegenzit. “Dat mensen zich veilig voelen in hun leefomgeving vinden we 

belangrijk. Het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren, alleengaanden en ouderen heeft 

eveneens onze nadrukkelijke aandacht.  Voor dit alles is een samenhangend beleid nodig waaraan 

we ― samen met inwoners(vertegenwoordigingen)― op maat per wijk of dorp invulling willen 

geven. Wij zien ook graag dat dorpsoverleggen zich ontwikkelen tot een overlegstructuur die 

inwoners kunnen vertegenwoordigen. Dat is een rol die moet groeien door steeds met kleine 

successen het vertrouwen van de inwoners te verdienen. Zo komen geleidelijk aan niet alleen de 

mensen met het hart op de tong aan het woord, maar wordt ook zichtbaar wat de grote meestal 

zwijgende meerderheid wil. Wij ondersteunen de dorpsoverleggen graag in die ontwikkeling.” 

Woningbouw 

Een vitale dorpskern begint natuurlijk met voldoende woningen, zodat ook jongeren en starters er 

een bestaan kunnen opbouwen. Zij brengen weer nieuwe leden aan bij de verenigingen en maken 

gebruik van de voorzieningen als scholen en winkels.  “In de Woonvisie die we recent hebben 

goedgekeurd zetten we ook stevig in op woningbouw, te beginnen binnen de wijken en kernen.  Wat 

ons betreft worden er ook tijdelijke woningen en Tiny houses gebouwd op particuliere grond, maar 

vooral nieuwe woonwijken aan de randen van Alphen (Gnephoek en Noordrand). En snel! De angst 

die soms leeft dat het dan veelal om dure woningen gaat die vooral voor Amsterdammers en 

beleggers worden gebouwd, is ongegrond. Wij bepalen als gemeenteraad zelf wat de kaders zijn voor 

de bouw in onze gemeente, zoals het type woningen, doelgroepen, percentage sociale huur, of 

zelfbewoningsplicht. Waar dat kan zullen we ook streven naar bewoning door inwoners van Alphen 

zelf. De woningmarkt is echter een vrije markt en we kunnen dat niet altijd afdwingen. Goede 

bereikbaarheid en ontsluiting van dorpen en nieuwe wijken is voor ons ook een speerpunt.  

Energietransitie 

Nieuw Elan heeft zich gecommitteerd aan de Regionale Energie Strategie (RES) waarin ook Alphen 

zijn lokale bijdrage zal leveren in de energietransitie. “Wat ons betreft komen er alleen windmolens 
en zonneweides op plekken waarvoor er draagvlak is. Wij denken dan eerder aan industrieterreinen 

en zonnepanelen op daken. Want het is toch te gek dat een boer wel een veld met zonnepanelen 

mag aanleggen, maar er geen financiële ondersteuning is om het dak van de schuur geschikt te 

maken voor zonnepanelen.” 
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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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