
LUISTEREN EN DOEN!
LOKAAL, MET GEZOND VERSTAND.

	D een tunnel

	D behoud voorzieningen

	D Betaalbare woningbouw

	D Inspraak serieus nemen

	D Groene hart koerier

 U Windturbines

 U Rondwegen

HUIZEN EN 
EEN TUNNEL.
LOGISCH, TOCH?

Bekijk hier onze plannen 

voor Hazerswoude-dorp  

en Benthuizen

Gebruik de stempas voor:

Scan mij!
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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

Hazerswoude-Dorp

en Benthuizen

RijnGouweLokaal heeft zich in de afgelopen vier jaar ingezet voor het 

graven van een tunnel in Hazerswoude-Dorp en blijft dit doen om de 

verkeersproblemen in de Dorpsstraat op te lossen.

Er moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd. Voorzieningen zoals 

de bibliotheek, De Juffrouw, zwembad De Hazelaar en De Tas moeten financieel 

ondersteund worden. Dit geldt ook voor de Groene Hart Koerier als lokale 

nieuwsvoorziening.

Huidige inwoners moeten voorrang krijgen bij nieuwe huizen en het moet 

verplicht worden die zelf te bewonen om huisjesmelkers geen kans te geven.

Geen tijdelijke maatregelen maar in één keer de goede oplossing. Geen stiekem 

blijvende tussenoplossingen! Sluipverkeer moet worden aangepakt.

We zijn tegenstander van het aanleggen van een rondweg om woonwijk 

Weidelanden en we zijn tegenstander van het aanleggen van een weg (W20) van 

Boskoop-West naar de N11. Meer asfalt trekt alleen nog maar meer verkeer aan.

RijnGouweLokaal vindt het belangrijk dat u in uw eigen woonplaats een nieuw

paspoort kunt afhalen en kan meepraten over gemeentelijke besluiten.

2. Jan de Groot: Houdt zich bij het Ministerie van Economische

Zaken en Klimaat bezig met de Wet openbaarheid van bestuur. 

Als het gaat om een eerlijker en transparanter bestuurscultuur 

mag iedereen Jan daarvoor wakker bellen!

4. Nico de Jong: Bekend als scheidsrechter: streng en

rechtvaardig. Integriteit, betrokkenheid en verbinding, daar gaat

het bij Nico om. Overtreed je deze grens, kun je rekenen op een

rode kaart!

8. Rosé Harkes: Als docent Economie weet ze waar het om 

draait. De polders tussen Alphen, Hazerswoude en Boskoop zijn 

het mooiste dat onze gemeente te bieden heeft. Die moeten wat 

haar betreft absoluut met rust worden gelaten!
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