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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 GroenLinks aan het woord.  

José Huls en René Driesen 

 

Leeftijd: 55 en 62 jaar 

Woonplaats: Alphen aan den Rijn 

Partij: GroenLinks (5 zetels) 

Plaatsing: lijsttrekker en nummer 2 

‘Wij durven het eerlijke verhaal te vertellen’ 
 

Prima om (opnieuw) mee te besturen! 

GroenLinks heeft de afgelopen jaren voor het eerst deelgenomen in de coalitie samen met Nieuw 

Elan en het CDA. Een uitdagende positie binnen een verder rechts-conservatief blok. “Wij hadden 
graag de eindstreep gehaald, maar woningbouw in de Gnephoek was voor ons echt een breekpunt. 

CDA en Nieuw Elan hebben hun visie daarop bijgesteld, dat kan. Het was echter chiquer geweest als 

het besluit over het alsnog aanwijzen van de Gnephoek als woningbouwlocatie pas na de 

verkiezingen was genomen,” aldus de huidige en de vorige lijsttrekker. “Maar dit zal ons er niet van 

weerhouden om een volgende periode weer mee te besturen als er een inhoudelijk goed 

coalitieakkoord valt af te sluiten.” De geboren en getogen Alphense José Huls is voor het eerst 

lijsttrekker, maar heeft al 7 jaar ervaring in de gemeenteraad. In het dagelijks leven is deze 

psychologe manager ‘Kind & Jeugd’ bij Ipsen de Bruggen en daarnaast traumatherapeut in een tbs-

kliniek. Eerder heeft zij geholpen het Jeugd & Gezinsteam voor Alphen op te zetten en daarmee de 

dorpen van Rijnwoude goed leren kennen.  René Driesen is opgegroeid in Boskoop en werkt als 

loopbaanadviseur bij ROC Mondriaan in Den Haag. Hij is sinds 1978 politiek actief, eerst voor de PSP 

en daarna voor GroenLinks.  

Samen met inwoners 

“Er lag een mooi coalitieakkoord van waaruit we ons ook sterk gemaakt hebben voor zaken die in de 

dorpen spelen. Rond de verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp bijvoorbeeld hebben we 

inwonersavonden georganiseerd en hebben een raadslid en een verkeersdeskundige van GroenLinks 

intensief overleg gehad met betrokkenen en zijn op basis daarvan de plannen aangepast. Er zit ook 

veel expertise en kennis bij de inwoners zelf die we goed konden gebruiken. Die mensen houden we 

ook graag in ons netwerk. Maar het blijft een ingewikkelde zaak waarin zowel aan provinciale, als 

dorpse belangen tegemoet gekomen moet worden. Ook de participatie van inwoners en 

ondernemers is lastig met ook nog eens verschillende belangen binnen het dorp zelf. Wat we er wel 

van geleerd hebben is dat je het gehele proces en de momenten van inspraak vooraf goed met de 
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inwoners moet doorspreken. Wat ons betreft gaan we ook nieuwe instrumenten inzetten om 

inwoners te betrekken, zoals een burgerberaad of flitspeilingen. Moeilijk is ook het cynisme: dat men 

denkt ‘ik laat het maar gaan, want er wordt toch niet naar ons geluisterd’. We roepen inwoners echt 

op om hun politieke partij in stelling te brengen. Alle raadsleden zitten er vanuit hun passie om 

(naast hun baan, gezin en met maar een bescheiden vergoeding) bij te dragen aan een plezierige 

leefomgeving voor hun mede-inwoners. Dus trek ze aan hun jasje!” 

Huisvesting 

Waarom de andere partijen zo graag een grote woonwijk willen bouwen met 10.000-25.000 extra 

woningen, die tot een bevolkingsgroei van 50.000 inwoners kan leiden, snapt GroenLinks niet. “Dat 
we voor de eigen inwoners moeten bouwen en dat je daarvoor braakliggende delen van 

bedrijventerreinen gebruikt en de Noordrand (naast bouwen in de dorpen en kernen natuurlijk) is 

voor GroenLinks bespreekbaar. Andere regio’s ―en daar hoort Alphen dus nadrukkelijk niet bij― zijn 
door de Provincie aangewezen om te bouwen voor het woningtekort van de grote steden. De 

provincie is daarom ook tegen bouwen in de Gnephoek/Vrouwengeestpolder. Je moet je ook 

afvragen wat voor gemeente je wilt zijn? Hoe groter je wordt, hoe meer de aandacht verdeeld moet 

worden en dat zal ongunstig uitpakken voor de dorpen. Daarbij geldt dat deze polders vanwege de 

lage ligging en bodemconditie duur zijn om te bebouwen. De grond is daarbij niet in eigendom van 

de gemeente zelf, maar van grondspeculanten. De kans is daarmee groot dat er vooral duurdere 

woningen zullen komen en daar zijn wij op tegen. Ook zal een extra brug aangelegd moeten worden 

en ontsluiting richting N207, mede op kosten van de gemeente. En het vreemde is dat alle andere 

snellere en goedkopere oplossingen nu helemaal niet meer besproken worden. Je zou er bijna wat 

achter gaan zoeken.  Naast bouwen in de dorpen, in Alphen zelf en waar nodig op industrieterreinen 

kunnen we met 1.200 extra huizen in de Noordrand, waar ook al ontsluiting naar de N207 aanwezig 

is, ruimschoots volden aan de eigen woningbehoefte. Als we dan ook nog slimme maatregelen 

nemen om de doorstroom op onze huizenmarkt te bevorderen, maken we het snelst stappen.  En de 

door de inwoners hooggewaardeerde groene leefomgeving van Alphen blijft zo ook intact.” 

Energietransitie 

“Het eerlijke verhaal is dat we ook als Alphen moeten bijdragen aan klimaatmaatregelen. Als 

GroenLinks willen wij hiervoor verantwoordelijkheid nemen en binnen de regio Holland Rijnland aan 

echte oplossingen bijdragen. En zeker willen wij niet, omdat er protest vanuit inwoners komt en er 

verkiezingen zijn, onze doelen afzwakken zoals sommige andere partijen nu doen. Inwoners en 

bedrijven helpen bij verduurzaming van huizen en bedrijfspanden is een belangrijk onderdeel van 

onze insteek. Maar het is geen eenvoudige opgave, want je ontkomt er niet aan dat maatregelen 

impact hebben op de leefomgeving. Zeker bij windmolens is dat een ingewikkelde kwestie. Hoe het 

de afgelopen periode is verlopen met de RES heeft de discussie in de fractie over hoe je inwoners 

daarin moet meenemen wel versterkt. Belangrijk is om met elkaar in dialoog te blijven en te 

voorkomen dat het gesprek polariseert. We hebben nu vooral de voor- en de tegenstanders gehoord, 

maar we moeten er ook voor zorgen dat de grote groep mensen die afwacht en minder goed gebekt 

is aan het woord komt. Ook moeten we zorgen dat de opbrengsten van de energieopwekking zoveel 

mogelijk bij de inwoners terechtkomen. En met elkaar zoeken naar de plekken waar de overlast het 

minst is. Maar overlast is nooit helemaal te voorkomen. Wat als overlast wordt beleefd verschilt van 

persoon tot persoon. Maar ook de impact op het milieu en de geluidsoverlast van een weg met 

auto’s bijvoorbeeld ervaren mensen minder als een probleem dan windmolens.” 
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Verkiezingsdebat Rijnwoude op 10 maart  

in het Groene Hart College Hazerswoude-Dorp  

aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


