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Alphen-West, Hoorn, 

Noordrand en Gnephoek

RijnGouweLokaal heeft zich ingezet voor het behoud van de polders in de Gnephoek 

en de Noordrand. Wij vinden dat daar alleen gebouwd mag worden als er echt voor 

iedereen wordt gebouwd: starterswoningen en sociale huurhuizen. En met behoud 

van een deel van het prachtige polderlandschap! 

Wij vinden dat er heel goed gekeken moet worden naar de mogelijkheden om op 

nieuwere manieren woningen neer te zetten. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een 

wijk met ‘tiny houses’.

Bouwen moet met verstand. De laatste stukjes groen volbouwen aan bijvoorbeeld de 

Klompenmaker of naast zwembad De Hoorn vinden wij bijzonder onverstandig. Daar 

zijn wij dus fel op tegen!

Wij gaan voor de bouw van een extra serviceflat en verpleeghuis. Wij willen geen 

bezuinigingen op thuiszorg om weer ruimte te maken voor een praatje en een kopje 

koffie. Thuiszorg gaat om veel meer dan schoonmaken!

Voor de inwoners met een kleinere portemonnee moet de overstap naar

duurzamere energie betaalbaar blijven.

Wij willen geen chemische fabriek binnen de bebouwde kom of aan de randen van 

Alphen aan den Rijn en haar kernen!

1. Ank de Groot-Slagter: Alphens’ meest ervaren 

gemeenteraadslid. Politiek moet gaan over gezond verstand. 

Over logica. Het belang van alle inwoners van onze gemeente 

staat bij haar voorop. En dat blijft zo!

5. Kimberly Venema: Al jarenlang actief als vrijwilliger bij 

Participe en Buurtteam Zeeheldenbuurt. Zij ziet daarom al gauw 

waar de schoen wringt. Kimberly studeerde Social Work en zal 

zich blijven inzetten voor ouderen en jongeren.

12. Elleke Suitela: Bij iedereen bekend in Molukse 

gemeenschap, waar zij zich al jaren inzet voor ouderen en 

jongeren in de Molukse wijk.
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Het nieuwe midden
Gemeentepolitiek is soms moeilijk, maar ons doel is simpel: de mening 

van onze kiezer moet de raad in! Wij streven naar een betrouwbare, 

sociale en open gemeente waar we besluiten durven nemen en 

resultaten boeken. De situatie bepaalt ons standpunt, omdat we 

dichtbij zijn en helemaal onafhankelijk. Wij hebben geen goedkeuring 

nodig van een landelijk partijbestuur, maar willen het beste voor alle 

inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar kernen!

Luisteren en doen
Het gaat ons om het resultaat. Wij besteden liever geld aan 

oplossingen dan aan luchtkastelen en werken samen met iedereen die 

realistische ideeën heeft. Soms ook als die ideeën anders zijn dan de 

onze, als dat voor de gemeente het beste is. Hebben we het een keer 

mis? Dan zullen we dat niet ontkennen en ons standpunt veranderen. 

Zelfs het terugdraaien van een reeds genomen, maar verkeerd besluit 

is dan voor ons bespreekbaar. Dát is gezond verstand! Daarvoor 

moeten we blijven luisteren, naar iedereen. Politiek moet problemen 

oplossen, niet maken. Wij zijn onafhankelijk, lokaal aanwezig en vinden 

dat politiek logisch en begrijpelijk moet zijn.

Wij gaan voor logisch
Wat nodig is, kost soms geld. Gemeentegeld moet mensen helpen en 

de gemeente moet dit regelen. De thuishulp moet kunnen verzorgen 

en we hebben niks aan plannen om eenzaamheid tegen te gaan als 

buurthuizen gesloten worden. Wij gaan voor logisch. Daarom lossen 

we veel liever verkeersproblemen op dan het te hebben over een 

rechtstreekse vaarroute van het centrum naar de Zegerplas. Leuk! Als 

we eerst heel erg veel andere dingen beter hebben gemaakt. 

Nieuwsgierig? Lees ons verkiezingsprogramma op www.rijngouwelokaal.nl
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