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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. Als laatste in de reeks zijn de 

eenmansfracties RijnGouweLokaal en SGP aan het woord.  

Ank de Groot (RGL) 
Leeftijd: 67 jaar 

Woonplaats Alphen aan den Rijn 

 

 

Hans van Kuijk (SGP) 

Leeftijd: 70 jaar 

Woonplaats: Benthuizen  

 

RijnGouweLokaal: luisteren en doen! 
 

Wij zijn er voor de wijken en dorpen… 

Ank de Groot en haar zoon Jan zijn al jaren een bekend gezicht in de Alphense politiek. Met hun 

persoonlijke betrokken aanpak zijn zij als eenmansfractie in de raad niet over het hoofd te zien. 

“Binnen de fractie werden de belangen voor de kernen in de afgelopen jaren meestal behartigd door 

Jan, die op plek 2 op de kieslijst staat. Hij krijgt de komende jaren ondersteuning van Nico de Jong uit 

Koudekerk aan den Rijn (plaats 4), Rosé Harkes uit Hazerswoude-Dorp (plaats 8) en Bart de Vreede uit 

Hazerswoude-Rijndijk (plaats 11). Kortom, RijnGouweLokaal nam de kiezers uit de kernen de 

afgelopen jaren heel serieus en doet dat ook de komende vier jaar en laat dat blijken uit de 

kandidatenlijst, aldus lijsttrekker Ank de Groot.  

 

Wapenfeiten  

RijnGouweLokaal gaat voor ‘het nieuwe midden’ met als motto ‘luisteren en doen’, onafhankelijk en 

‘met gezond verstand’. De Groot: “Wij hebben ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een tunnel 

in Hazerswoude-Dorp en blijven dit doen omdat dit volgens ons de enige manier is om de 

verkeersproblematiek op te lossen.  Dus geen tijdelijke verkeersmaatregelen met stiekeme 

tussenoplossingen die alleen meer verkeer aantrekken.  Verder hebben wij gepleit voor het behoud 

van de voorzieningen in de kernen, zoals de bibliotheek, De Juffrouw, De Tas, het Anker, het PWA-bad 

en De Hazelaar en het Anker. Ook hebben wij ons met aantal andere partijen serieus ingezet voor het 

behoud van De Groene Hart Koerier, nadat het college een motie met deze strekking, naast zich had 

neergelegd. Ook de komende vier jaar zullen wij ons voor de GHK blijven inzetten.”  

 

Speerpunten voor de komende 4 jaar 

“We willen voor Hazerswoude-Dorp geen weg (W20) naar de N11 of een rondweg om De 
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Weidelanden.  Wij vinden dat er meer en betaalbaar gebouwd moet worden waarbij de eigen 

inwoners voorrang hebben.  Wij willen binnen de gemeentegrenzen van Alphen aan den Rijn geen 

windturbines en hebben ons dan ook verzet tegen plaatsing van windturbines in Hazerswoude-

Rijndijk. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en dier.  Verd3er zetten wij ons in voor 

goed onderhouden straten, fietspaden en trottoirs, groenonderhoud, speelvoorzieningen; aanpakken 

van iedere vorm van vandalisme en criminaliteit, het gasloos maken van huizen moet eerlijk, sociaal en 

betaalbaar zijn; geen verhoging van de afvaltarieven, maar verbetering van afvalbeleid, met vaker 

legen van containers en schoolzwemmen voor alle kinderen. 

 

SGP: ‘Voor stabiliteit in een periode van instabiliteit en onzekerheid’ 
 

Wij zijn er voor het algemeen belang van de inwoners 

Hans Van Kuijk zit sinds 2004 in de politiek voor de SGP, eerst in Rijnwoude en nu voor heel Alphen. 

“Wij hebben ons de afgelopen periode als fractie ingezet voor heel Alphen, maar ook voor het behoud 

van de eigenheid en identiteit van onze dorpen. We hebben vooral getracht te luisteren naar onze 

inwoners want hen vertegenwoordigen wij immers! Kunnen wij alle problemen als SGP oplossen? Nee, 

helaas niet maar we willen blijvend meedenken in het belang van alle belanghebbenden, ook de 

zwijgende meerderheid.” 

 

Wapenfeiten 

Van Kuijk: “De SGP-fractie heeft de afgelopen periode van zich laten horen als het gaat om de 

noodzaak van woningbouw in onze dorpskernen. We hebben meegedacht in oplossingen voor de 

verkeersproblematiek rond Hazerswoude-Dorp want dat raakt ons allemaal. We hebben ons ingezet in 

de klimaat- en energiecrisis. Rentmeesterschap is ons uitgangspunt: we hebben zorgvuldig om te gaan 

met onze schepping. In 2018 heeft onze fractie over de energietransitie de motie “Betrouwbaar, 
haalbaar en betaalbaar” ingediend en sindsdien zijn deze  basispunten steeds teruggekomen in alle 
beleidsstukken. We moeten ons blijvend realiseren dat ons klimaat niet maakbaar is en dat de 

energietransitie ook een sociaal vraagstuk is: het speelt vooral achter de voordeur want het raakt 

mensen in hun dagelijks leven en heeft linksom of rechtsom ingrijpende gevolgen. Energiearmoede is 

helaas een nieuw begrip geworden.”  

 

Speerpunten voor de komende 4 jaar 

“Het vertrouwen in de politiek is laag en de gemeente moet dichter bij de burgers komen te staan,” 
aldus Van Kuijk. “Investeer veel meer in burgerparticipatie, luister naar inwoners en betrek die vanaf 

het allereerste moment. Houd vergaderingen van raadscommissies ook eens in één van onze dorpen 

en niet altijd in het gemeentehuis. Bouwen in de dorpen is ons volgende speerpunt. Het 

woningaanbod is nihil. Dorpen vergrijzen, voorzieningen staan onder druk en jongeren trekken weg. 

Bouw snel woningen voor starters. Tijdelijke woningen zijn óók woningen. Voorrang voor jongeren uit 

het eigen dorp. Voorkom dat ze wegtrekken en geef ze een eerlijke kans. Ook steunen wij de sierteelt. 

De Greenport zorgt voor veel werkgelegenheid en dat koesteren wij. Wij staan achter het Manifest 

Greenport: ruimte voor ruimte toepassen indien nodig en aandacht voor herverkaveling en 

herstructurering. Wij zijn ervan overtuigd dat God, de Schepper van hemel en aarde, regeert en in het 

vertrouwen op Hem gaan wij een nieuwe periode in.” 

 


