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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 VVD aan het woord.  

Anouk Noordermeer en Bas van 

Polanen 

 

Leeftijd: 28+ en 27 jaar 

Woonplaats: Alphen en Hazerswoude-Dorp 

Partij: VVD (6 zetels) 

Plaatsing: lijsttrekker en nummer 2 

‘Wij denken in oplossingen’ 
 

Energiek en liberaal 

Het duo Anouk en Bas, dat de kop van de lijst van de VVD aanvoert, bruist van de energie. Anouk 

woont in Alphen en is er ooit voor de liefde naartoe verhuisd vanuit een Brabants dorpje.  Inmiddels 

is ze in Alphen geworteld. Toen er meer tijd vrijkwam in haar gezin met 3 kinderen en binnen haar 

werk als zelfstandig ondernemer in strategisch advies en verandermanagement, is zij in 2017 actief 

mee gaan doen in de VVD en lijsttrekker geworden. Haar leeftijd houdt ze al jaren graag op 28+. Ook 

de in Hazerswoude-Dorp woonachtige Bas van Polanen deed vorige verkiezingen voor het eerst mee 

en heeft nu vier jaar ervaring als raadslid in de oppositie achter de rug. In het dagelijks leven is hij 

werkzaam bij Wijdezorg in Woubrugge en in zijn vrije tijd nog altijd vrijwilliger in zorglocatie De 

Driehof. Het liberalisme zit beiden in de genen. “Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en hun leefomgeving. Zo is er maximale keuzevrijheid. 

En we willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving, waarbij de gemeente doet wat nodig is 

voor de inwoners om kansengelijkheid te bevorderen. Want sociale rechtvaardigheid is een liberaal 

standpunt.”  

Actief naar en met inwoners 

De VVD probeert actief informatie vanuit de wijken en kernen naar boven te krijgen over de 

vraagstukken die er leven en daar ook iets mee te doen. “Inwoners weten ons goed te vinden. Ze 

stellen ons vaak vragen via de email en daar gaan we dan mee aan de slag, want wij denken vooral in 

oplossingen. Rond de ontsluiting van de wijk Weidelanden bijvoorbeeld  waren er zoveel vragen dat 

wij een inloopspreekuur hebben georganiseerd. In coronatijd moest dit helaas wel digitaal, maar 

normaal organiseren we dan een bijeenkomst. Ook over bouwlocatie Rijnpark hebben we veel 

contact gehad met inwoners van Koudekerk aan den Rijn. En de Groenendijkers hebben we 

ondersteund toen Pleyn68 als dorpshuis onder druk stond door met de projectontwikkelaar om de 

tafel te gaan. Binnenkort kunnen we weer met onze ‘bakkie-doen-caravan’ op pad en zullen we ook 
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in de dorpen op markten en drukke locaties staan om mensen te woord te staan en natuurlijk ook 

om campagne te voeren. Daar hebben we veel zin in. We zijn als wijken en kernen samen de 

gemeente Alphen aan den Rijn en dat is ons uitgangspunt. De angst die soms in de dorpen heerst om 

achtergesteld te worden is bij de VVD niet aan de orde. Bovendien is Alphen zelf ook een dorp, alleen 

wat groter.  Wel moet er veel verbeteren als het gaat om de communicatie met de inwoners. Die 

moet ‘aan de voorkant’ beginnen. Daar moeten we als politiek samen met het ambtenarenapparaat, 

de inwoners(vertegenwoordigingen), maar de wethouders voorop, na de verkiezingen écht werk van 

maken.” Er zijn voorbeelden waarin dat al heel goed is gegaan, neem het buurtbusinitiatief dat Peter 

Versteeg van Nieuw Elan en Bas van Polanen samen hebben opgepakt. “Bij het plan voor een 

buurtbus hebben de dorpsoverleggen op tijd de rol gekregen en gepakt als gelijkwaardige partner, 

zoals we die met elkaar willen. Zo moeten we dat altijd gaan doen. In de volgende fase zijn de 

dorpsoverleggen weer onze partner, dan om de buurtbus ook daadwerkelijk met vrijwilligers te laten 

rondrijden, ” aldus Van Polanen.  

Bouwen, bouwen, bouwen 

“Wij zijn dé partij voor bouwen,” geeft het duo aan. De twee VVD raadsleden leggen een claim op dit 

imago. “Er ligt een enorme taak om te bouwen in Alphen. Die 280 woningen in Koudekerk 
bijvoorbeeld moeten er nu komen! We moeten toe naar creatieve oplossingen om de impasse daar 

te doorbreken. Als er gebouwd wordt vindt de VVD het essentieel dat het landelijke en groene 

karakter van de dorpen behouden blijft. “Wij zijn dus geen voorstander van het volbouwen van de 
dorpen. De bulk moet wat ons betreft in de Gnephoek (en niet ook de Noordrand, die houden we 

liever groen) worden gebouwd.  

Energietransitie 

Noordermeer: “Wij zijn geen voorstander van windmolens. Daar zitten zoveel mitsen en maren aan 
en zo duurzaam zijn ze nu ook weer niet. Bovendien zorgen ze 24 x 7 voor landschapsvervuiling en 

herrie. Onze focus ligt bij de opslag van energie. Wij willen dat er leningen komen voor inwoners en 

ondernemers om accu’s aan te schaffen. Het elektriciteitsnet is nu overbelast en dat probleem 
kunnen we erdoor verlichten. Wij willen doen wat logisch en dicht bij de inwoner is en zijn tegen 

dure oplossingen die maar voor de helft werken. De lokale energietransitie moet wat ons betreft in 

kleine behapbare en betaalbare stappen. En voor de rest zien we liever landelijke oplossingen, 

bijvoorbeeld in de vorm van kernenergie.” 

Verenigingsleven en cultuur verbinden 

“Cultuur prikkelt en verbindt en wij hechten daaraan dan ook grote waarde. Cultuur moet dichtbij 

huis te vinden zijn. De lokale musea in Boskoop en Hazerswoude, maar ook onze rijke romeinse 

geschiedenis, het Archeon en theater Castellum dragen we een warm hart toe.  Hetzelfde geldt voor 

het verenigingsleven. Die bevorderen de cohesie onder de inwoners en passen bij de dorpse cultuur 

om naar elkaar om te zien. Zwembaden als De Hazelaar en het PWA zijn met al hun vrijwilligers het 

mooiste voorbeeld daarvan.” Maar ook de Groene Hart Koerier is in dit kader van belang. “Als er 
interessante artikelen voor ons als politiek instaan, delen we die altijd in de fractie. De krant is een 

belangrijke bron om te weten wat er leeft en die willen we dus behouden.” 
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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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