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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 het CDA aan het woord.  

Jeroen van Gool en Floris Out 

 

Leeftijd: 42 en 24 jaar 

Woonplaats: Hazerswoude-Dorp  

Partij: CDA (6 zetels) 

Plaatsing: lijsttrekker en plaats 4 

‘Wij vertegenwoordigen de grote groep mensen in het midden’ 
 

Een lokale partij voor de dorpen 

Jeroen van Gool was vier jaar geleden de nieuwkomer op de lijst van het CDA en heeft na een 

periode raadslidmaatschap het lijsttrekkerschap nu overgenomen van Marjon Verkleij. In het 

dagelijks leven is hij directeur van de landelijke Wethoudersvereniging. Floris Out is een nieuwkomer 

op plek 4. Deze 24-jarige zoon van een kweker in het Rietveld heeft net zijn managementopleiding 

aan Nijenrode afgerond, nadat hij eerder de landbouwopleiding aan de HAS had voltooid. 

Bestuurservaring deed hij al op tijdens zijn studententijd en hij is nu de campagneleider voor het CDA 

in Alphen. “Wij zijn ons bewust van de positie waarin het CDA zich landelijk bevindt. Maar wij zijn in 

Alphen echt een LOKALE partij, met lokaal zeer betrokken mensen die zich met nadruk ook inzetten 

voor de dorpen. We hopen dat de kiezer dat ziet en ons waardeert om wat wij in de gemeente 

hebben bereikt en ons niet afrekent op landelijk gedoe”, aldus Van Gool. Het CDA profileert zich als 

een brede middenpartij die graag samenwerkt en daarbij gedeelde waarden en normen centraal 

stelt. “Wij hebben de afgelopen vier jaar die rol ook vervuld in de coalitie en raad. Het gaat ons er 

juist om de verbinding te zoeken, in plaats van tegenover elkaar staan en de verschillen uitvergroten. 

Juist in deze onrustige tijd. Zo willen wij de grote groep mensen aanspreken die genuanceerd over 

zaken denken. Hard schreeuwen vanaf de zijlijn, mag nooit het algemene belang overschreeuwen.” 

  

Wijken en kernen 

“Wij hebben ons als CDA sterk gemaakt voor het verkleinen van de afstand tussen de inwoners en de 

gemeente. In Koudekerk aan den Rijn heeft een pilot plaatsgevonden om te kijken hoe de gemeente 

het wijk- en dorpsgericht werken kan invullen. Wat ons betreft gaat dit toegepast worden op alle 

dorpen. Wekelijks een buurtcontactwagen in het dorp gestaan met medewerkers van de gemeente 

erin waaraan inwoners hun vragen konden voorleggen. Daar zagen we dat het een positief effect had 

op het contact tussen inwoners en gemeente. Ook zagen de ambtenaren, als ze met de gestelde 

vragen teruggingen naar het gemeentehuis, hoe moeizaam het daar soms werkt en hoe je van het 

kastje naar de muur kunt wordt gestuurd. Op basis daarvan zijn al bepaalde processen aangepast op 
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het gemeentehuis. Ook hebben wij ons hard gemaakt voor een dorpshuiskamer in alle kernen. Er is  

een grote stap gezet om ervoor te zorgen dat in alle wijken en dorpen een laagdrempelig 

toegankelijke voorziening aanwezig is voor de inwoners. Aan de uitvoering in de praktijk moet echter 

nog wel het een en ander verbeteren. Dat zien wij ook.” Vrijwilligers zijn een groep personen waar 

het CDA zich extra voor inzet. “Er zijn nu te veel regels en verantwoordelijkheid voor vrijwilligers, 

bijvoorbeeld voor degenen die in de zwembaden actief zijn. Dat moet anders. Ook mag iedereen zich 

realiseren hoe vrijwilligers van de kerken en organisaties zoals Actief Rijnwoude kwetsbare mensen 

hebben ondersteund in de coronatijd. Ze zijn goud waard!” 

 

Woningbouw 

“Als CDA hebben we in de raad het initiatief genomen om tijdelijke bouw mogelijk te maken op 
braakliggende terreinen van de gemeente, bedrijven en particulieren. Daar mag voor 15 jaar in 

afwijking van de bestemming gewoond worden. Want jongeren wonen nu noodgedwongen veel te 

lang thuis bij hun ouders en ook voor andere eenpersoonshuishoudens is geen woonruimte 

beschikbaar. Er moet nu echt iets gebeuren, want voordat het eerste huis in de Gnephoek wordt 

opgeleverd, zijn we zo 5 tot 8 jaar verder, dat is tijd die onze jongeren niet hebben. We hebben al 

een hele lijst van geschikte locaties die aan ons zijn doorgegeven, ook in de dorpen. Woonforte gaat 

al de eerste 90 woningen plaatsen. Ook met de dorpsoverleggen en Habeko wonen vindt hierover 

het gesprek plaats.” Het CDA zet verder in op het bouwen van speciale seniorenwooncomplexen in 

de dorpen met voorzieningen dichtbij. Verder hebben ze het initiatief genomen om 

prémantelzorgwoningen mogelijk te maken. Ook zijn ze voorstander van bouwen in de Gnephoek 

met zoveel mogelijk woningen voor de eigen inwoners van Alphen. “Wat ons betreft moeten dat 
maximaal 10.000 woningen worden. Meer willen we niet omdat je dan te veel de hoogte in moet en 

afbreuk doet aan het groen. De bestaande voorzieningen zijn op meer woningen ook niet ingericht. 

We zijn een groene plattelandsgemeente en moeten zeker geen ‘Dubai aan de Rijn’ worden.” 

Energietransitie 

De energietransitie is een belangrijk punt voor het CDA. Zij staan voor ‘rentmeesterschap’, wat wil 
zeggen dat zij Alphen aan den Rijn duurzaam wil doorgeven aan een volgende generatie met een 

gezonde leefomgeving en leefstijl. “Wij vinden echter wel dat Alphen in de Regionale 
Energiestrategie buitenproportioneel moeten bijdragen ten opzichte van de andere gemeentes in de 

regio en dat is niet acceptabel. Het dorpse karakter van onze gemeente mag nooit aangetast worden 

door te veel aan maatregelen. De focus ligt wat ons betreft eerst op het terugdringen van 

energiegebruik door isolatie van huizen en bedrijfspanden en zon-op-daken. Ook wat dit betreft zijn 

wij een partij die het brede midden opzoekt.” 

 

Verkeersproblematiek 

Wat de verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp betreft is onze wens op termijn een tunnel onder 

de Gemeneweg. Maar ook hebben wij steeds ingezet op maatregelen bij gemeenten waar het 

verkeer vandaan komt, verkeer uit de richting van Zoetermeer afremmen of omleiden bijvoorbeeld. 

Die beslissing ligt echter vooral in handen van de provincie. De kortetermijnmaatregelen lossen al 

verschillende problemen in de verkeersdoorstroming op, maar veroorzaken voor sommige inwoners 

weer nieuwe overlast. In het maken van keuzes daarin hebben wij geprobeerd tot de oplossing te 

komen waarmee de minste overlast wordt gecreëerd voor de kleinste groep inwoners. Op deze 

manier wegen wij het algemeen belang en kunnen wij het beste naast de inwoners staan.”  


