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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 ChristenUnie aan het 

woord.  

Caroline Blom - de Ruiter en 

Michel du Chatinier 

 

Leeftijd: 53 en 56 jaar 

Woonplaats: Alphen aan den Rijn 

Hazerswoude-Rijndijk  

Partij: ChristenUnie (2 zetels) 

Plaatsing: lijsttrekker en plaats 2 

‘Geen politieke spelletjes, maar een eerlijke discussie’ 
 

Blij met onze democratie 

Na in 2010, 2014 en 2018 lijstrekker te zijn geweest heeft Michel du Chatinier deze rol overgedragen 

aan Caroline Blom. Caroline is geboren in Waddinxveen, maar woont al meer dan 30 jaar in Alphen, 

nu met man en twee  kinderen. Sinds 2007 is zij actief bij de ChristenUnie, eerst in ‘klein’ Alphen en 

achtereenvolgens als bestuurslid, commissielid en gemeenteraadslid. Voor haar beroep is Caroline 

werkzaam bij Transport & Logistiek Nederland en is daar verantwoordelijk voor het sectorale 

arbeidsmarktbeleid. Michel kennen de meesten wel als wethouder financiën, een functie die hij tot 4 

jaar geleden 11 jaar lang heeft bekleed. Nu is hij weer gemeenteraadslid en werkt als hoofd financiën 

bij de gemeente Westland. In de tussentijd is hij ook inwoner van Hazerswoude-Rijndijk geworden. 

“Als kleine partij hebben wij echt kunnen bijdragen aan belangrijke zaken voor de inwoners, ook die 
van de dorpen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe functies van het voormalige raadhuis van 

Hazerswoude-Rijndijk, de instandhouding van molens, of het aandragen van oplossingen voor 

Pleyn68.”  Beiden hebben vanuit hun werk op dit moment te maken met het zoeken naar 

oplossingen voor de op bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen gestrande Oekraïense en Russische 

vrachtwagenchauffeurs. “Een ongekende crisis en menselijk drama. Je gaat ook weer met andere 

ogen kijken naar onze eigen politieke situatie. We mogen onszelf in deze verkiezingstijd gelukkig 

prijzen dat wij in alle vrijheid naar de stembus kunnen.” 

Een betrouwbare overheid voorop 

De wijze waarop in de afgelopen jaren met inwonersparticipatie is omgegaan vindt de ChristenUnie 

ontoereikend, of het nu om de verkeersvraagstukken, de dorpshuizen of de Regionale Energie 

Strategie gaat.  “Zijn we zoals we het nu doen de inwoners en de ondernemers centraal aan het 

stellen? Dan is het antwoord resoluut NEE. Er zijn goede voornemens geweest, maar de 
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efficiencydrang van de huidige coalitie heeft het echte ‘van buiten naar binnen werken’ in de weg 
gestaan. Want overleg met inwoners VOORAF kost ook tijd. Maar ook de angst bij ambtenaren om 

zaken aan inwoners en ondernemers over te laten speelt een rol. Als vakmensen hebben zij verstand 

van zaken, maar daarmee niet alle wijsheid in pacht. De praktische consequenties van beleid 

bijvoorbeeld, kunnen inwoners zelf veel beter beoordelen. Alle betrokken partijen moeten hun 

kaarten al aan het begin van een traject op tafel kunnen leggen. En dat betekent echt niet dat 

inwoners of ondernemers altijd hun zin krijgen, maar hun visie is dan wel gehoord en meegewogen.  

Het moet dus over een andere boeg, ook zonder politieke spelletjes, maar met een eerlijke discussie. 

De enige oplossing om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en constante sturing te geven aan deze 

processen is in onze visie een aparte wethouder met de portefeuille Communicatie & Participatie.” 

 

Energietransitie 

Bij de ChristenUnie staat ‘rentmeesterschap’ en daarmee de zorg voor natuur en milieu hoog in het 

vaandel. Ook staan zij achter het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 en 2050.  “Maar als we 

een keuze moeten maken voor  windmolens in Alphen aan den Rijn, dan zeggen we daar nu toch NEE 

op. Niet omdat we tegen windmolens zijn, maar omdat wij het proces dat tot op heden gevolgd is 

rond de Regionale Energie Strategie op geen enkele wijze kunnen ondersteunen. Dat proces heeft 

ervoor gezorgd dat het bijna onmogelijk is geworden om nog draagvlak te krijgen onder de inwoners. 

Het huidige college heeft er vooraf weinig energie ingestoken om met de inwoners om de tafel te 

gaan. Maar ook nu is al weer driekwart jaar geen enkel initiatief genomen om alsnog met inwoners in 

gesprek te komen. Corona en de nieuwe normen voor geluid en afstand die nu worden opgesteld, 

zijn geen enkele reden om te wachten. Nee zeggen is in onze optiek nu de enige manier om af te 

dwingen dat het anders gaat. Wat ons betreft moeten we opnieuw beginnen en eerst echt aan tafel 

met de inwoners over wat voor hen wel en niet acceptabel is. En mochten vervolgens bepaalde 

plekken onderzocht worden als locatie voor windmolens of zonnevelden, dan moeten eerst de 

effecten op het milieu worden getoetst. Wij zijn er voorstander van om NU raadsleden van alle 

partijen ‘aan de voorkant’ met inwoners te laten praten zodat hun uitgangspunten helder worden. 

De uitkomsten van die gesprekken kunnen later samengebracht worden met de nieuwe normen die 

landelijk worden opgesteld. Samengevat: we zeggen JA tegen het energievraagstuk, maar NEE tegen 

hoe dat in Alphen tot op heden wordt opgepakt.” 

 

Woningbouw en verkeer 

Wat woningbouw betreft pleit de ChristenUnie voor gevarieerde en betaalbare woningen in de 

dorpen, maar ook in de Gnephoek. “We moeten veel bouwen om aan de behoefte van de 

Alphenaren tegemoet te komen. Belangrijk is dat minimaal 25% sociale huur en 20% middelhuur 

wordt gerealiseerd.” Beleggers mogen ook geen kans krijgen. “Wat ons betreft een woonplicht en 

waar mogelijk met eerste keuze voor inwoners van Alphen zelf. De combinatie van woon en zorg zien 

we ook graag terug, als een van de innovatieve woonvormen voor jong en oud.  Inwoners moeten 

oud kunnen worden in hun eigen dorp en volwassenen moeten de keuze hebben om in de nabijheid 

te blijven wonen van hun ouders.” De ChristenUnie pleit voorts voor behoud van de groene 

omgeving. Ook staat (verkeers)veiligheid voorop en moeten daarvoor strengere maatregelen worden 

getroffen, bijvoorbeeld met cameratoezicht. In de dorpskernen wordt overal een maximumsnelheid 

van 30 km gehanteerd. Ook fietsers krijgen als het aan de ChristenUnie ligt betere voorzieningen.   

 


