
LUISTEREN EN DOEN!
LOKAAL, MET GEZOND VERSTAND.

IN ÉÉN KEER GOED: 

EEN TUNNEL!

Bekijk hier onze plannen 

voor Kerk en Zanen

Gebruik de stempas voor:

Scan mij!
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	D extra geld voor jeugdzorg  

	D Een veilige wijk 

	D Spoortunnel 

 U windturbines 

 U huisvuil betalen per zak
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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

Kerk en Zanen

RijnGouweLokaal heeft zich in de afgelopen jaren verzet tegen de aanleg van 

een weg door het prachtige Zaanse Rietveld. Wij blijven dit doen.

Wij willen een spooronderdoorgang oftewel een tunnel bij de Laan der 

Continenten in plaats van de huidige spoorwegovergang voor een betere 

ontsluiting van de wijk.

Wij vinden dat de politiecapaciteit in Alphen moet worden uitgebreid. Dan is 

meer surveillance mogelijk en kan de sociale veiligheid in het stationsgebied 

worden gehandhaafd en auto- en woninginbraken in de wijk worden 

aangepakt.

Mensen moeten de kans krijgen om mee te praten over belangrijke besluiten 

over onderwerpen als afvalinzameling, veiligheid, parkeren en de inrichting 

van hun woongebied. We moeten verkeers- en geluidsoverlast aanpakken met 

geluidswerende voorzieningen die zo groen en duurzaam mogelijk zijn.

Bezuinigingen bij de GGZ hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd. De 

zorgkwaliteit is gedaald, de kosten zijn gestegen en minder mensen worden 

goed geholpen. Dergelijke bezuinigingen moeten zo snel mogelijk worden 

teruggedraaid! Ook moet worden geïnvesteerd in de Jeugdzorg waar op dit 

moment de wachtlijsten onacceptabel lang zijn.

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!

3. Ronald van de Stouwe: Het culturele geweten van

RijnGouweLokaal. Studeerde Politieke Wetenschappen en

Bestuurskunde en is al jaren een vaste waarde binnen

onze partij.

7. Sam Schoneveld: Is met zijn 22 jaar voorlopig nog wel

even ‘de Benjamin’ van RijnGouweLokaal. Begaan met

jeugdzorg en muziek. Wil daarom eerst het Conservatorium

afronden en daarna Psychologie gaan studeren.
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