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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 SP aan het woord.  

Iris van de Kolk en Harre van der Nat 

 

Leeftijd: 28 en 45 jaar 

Woonplaats: Alphen en Koudekerk a/d Rijn 

Partij: SP (2 zetels) 

Plaatsing: lijsttrekker en lijstduwer 

‘Concreet, open, eerlijk en gewoon doen wat je belooft’ 
 

Jong en enthousiast team 

Lijsttrekker van de SP, Iris van de Kolk, is opgegroeid in Alphen, maar je hoort bij haar nog wel een 

‘zachte g’. Die heeft zij meegekregen van haar ouders. Iris studeerde algemene 

cultuurwetenschappen en kunstgeschiedenis en werkt momenteel als beleidsmedewerker 

duurzaamheid bij de gemeente Oegstgeest. Harre heeft zich na 11 jaar gemeenteraad uit de 

raadsfractie van de SP teruggetrokken, maar blijft als lijstduwer wel op de achtergrond actief. Hij 

werkt nog altijd bij de landelijke SP-organisatie en coördineert er de evenementen en congressen. De 

SP Alphen heeft een vrijwel geheel nieuw, jong en bevlogen, team met één oudgediende erbij. Ze 

balen enorm van alles wat landelijk mis is gegaan, zoals de toeslagenaffaire, de afhandeling van de 

gaswinning en het zwabberende coronabeleid. Het terugwinnen van het vertrouwen van de 

inwoners moet op de eerste plaats komen te staan, want ook in Alphen aan den Rijn is er een wereld 

te winnen! 

Samen met de inwoners 

De SP wil dit bereiken door inwoners de tijd en aandacht te geven om gehoord te worden, want 

‘door bezuinigingen, doorgeslagen efficiëntiedrang en verregaande digitalisering zijn inwoners in 
onze gemeente van mens tot klant getorpedeerd’. “De Rijnwoudse dorpen zijn er sinds de 

herindeling weinig tot niets op vooruitgegaan zijn. Dat moet anders. Daar moeten we beter op letten 

en dat rekenen we ook ons zelf aan. Wethouders, ambtenaren, maar ook raadleden moeten veel 

vaker de dorpen in en beleid moet worden gemaakt vanuit de wensen en behoeften die daar leven. 

Wat ons betreft komen er wekelijkse spreekuren op locatie en wordt regelmatig direct contact 

onderhouden met de mensen die zich voor de buurt inzetten. Ook de wijkagent en BOA moeten veel 

beter benaderbaar worden.” Het lijkt de SP verder een goed idee om raadscommissievergaderingen, 

waar een groot deel van het beleid wordt besproken, op de locatie te houden waarop het onderwerp 

betrekking heeft. Dan is de drempel voor de betrokken inwoners ook lager om te komen vertellen 

wat zij ervan vinden.  Dat kan bijvoorbeeld in een buurthuis.  “Jammer vinden wij wel dat bij de 
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buurthuizen weer erg op efficiency is ingezet. Een buurthuis moet niet als een bedrijf worden 

gerund, maar samen met de gebruikers en inwoners.” De SP wil ook dat de bureaucratie met 

vergunningen rondom het organiseren van buurtactiviteiten verdwijnt.  

Energie & Duurzaamheid 

“Wij zijn er niet op tegen dat er energie wordt opgewekt in Alphen met windmolens en 
zonnepanelen, maar je moet dan wel eerst luisteren naar wat de inwoners zelf willen. Je hoeft het 

niet met ze eens te worden, maar er moet wel altijd éérst gepraat worden en vóórdat de gemeente 

met plannen komt. Het is nu voor veel mensen een ver van mijn bed show. De artikelen in de Groene 

Hart Koerier hebben de inwoners in elk geval wel aan het denken gezet en sommigen in de 

actiestand. Dat toont toch ook maar weer het belang van een echt lokale krant aan.”  De SP vindt 

‘klimaatrechtvaardigheid’ en ‘eigenaarschap’ essentieel als het om de energietransitie gaat: “Het 
eigendom van windmolens en zonnevelden moet niet in handen van grote energieleveranciers 

komen te liggen, maar bij de inwoners zelf in de vorm van energiecoöperaties, waarbij de gemeente 

ondersteunt. Ook vinden wij dat juist mensen met een kleine portemonnee geholpen worden om 

hun huis te isoleren en zo hun energierekening te verlagen. Daarvoor moeten we naast de mensen 

gaan staan en de drempels verlagen. Het huidige systeem is niet rechtvaardig, want de subsidies 

komen nu vooral bij de happy few terecht, die het makkelijk zelf kunnen betalen.” 

 

Woningbouw 

“De dorpen in Rijnwoude hebben wat ons betreft geboft met Habeko wonen als coöperatie voor 
sociale huurwoningen. Je kunt altijd goed met ze in overleg en van huurders horen wij terug dat ze 

goed en snel geholpen worden als er wat aan de hand is. We moeten Habeko als gemeente 

faciliteren om nog meer duurzame sociale huurwoningen te bouwen, want wat ons betreft moet de 

huidige 25% sociale sector bij bouwprojecten omhoog naar minstens 35%.” Graag zien wij dat er 

kleinschalige zorgbuurthuizen komen in alle dorpen, waar ouderen zo zelfstandig mogelijk en veilig 

kunnen samenleven. Wat koopwoningen betreft wil de SP dat er veel meer woningen tot 250.000 

euro worden gebouwd. Minder industrieterrein en meer woningen is ook een uitgangspunt.  Dat de 

SP tegen bouwen in de Gnephoek is, is wel bekend. “Wij hebben liever dat in de Noordrand wordt 
gebouwd. De grond in de Gnephoek is eigendom van investeerders en dan heeft het grootkapitaal 

een te grote vinger in de pap en weet je al wel dat er vooral dure woningen gebouwd gaan worden.” 

 

Verkeer en vervoer 

“Als SP zijn wij van het begin af aan voorstander geweest van een tunnel bij Hazerswoude. Wij vinden 
ook nog steeds dat het geld dat in een Verlengde Bentwoudlaan wordt gestoken weggegooid geld is, 

want op die weg zit niemand in de dorpen te wachten. Steek dat geld nou gewoon in die tunnel,” is 
de hartenkreet. “Gelukkig komt er nu eindelijk een station in Hazerswoude-Rijndijk, maar wat heeft 

dat lang moeten duren… Als het overige openbaar vervoer er maar niet door onder druk komt te 

staan, want het is nu al onvoldoende. Zo zijn de ziekenhuizen in Alphen en Leiderdorp vanuit de 

dorpen niet makkelijk bereikbaar met de bus. Ook lijnen die niet op elk tijdstip rendabel zijn, moeten 

gewoon blijven, want het is toch belachelijk dat op sommige plekken ’s avonds geen bus meer rijdt. 
En in je eentje in een auto rijden, vinden we wel normaal!” Een buurtbus met vrijwilligers vindt de SP 

alleen zinvol als dit een toevoeging is op het bestaande stads- en streekvervoer en niet als 

vervanging.” 
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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. 

 

 

 

 

 


