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Een nieuwe
stap
voorwaarts…
…met bewezen daadkracht!
• Partijprogramma Nieuw Elan 2022-2025
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Crisis… het gaat niet goed met

Nieuw Elan in de raad.
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De inwoners maken
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Niieuw Elan

Nieuw Elan in het college.

de grootste partij .

Het kan en moet anders!

12 JAAR DAADKRACHT

10 zetels

Onze kernwaarden
Nieuw Elan is tegen alle vormen van racisme en discriminatie op grond van ras,
levensbeschouwelijke en/of politieke overtuiging, nationaliteit, afkomst of sekse.
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Grondwettelijke
scheiding
tussen
kerk/moskee
en staat

Samen werken
en samen leven

Respect voor deze punten maakt een grote mate van vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid mogelijk;
We kunnen en mogen niet toestaan dat deze waarden met voeten worden getreden
onder het mom van vrijheid blijheid. Dat is naïef en ondermijnt het gezag van de
rechtstaat;

•
•

Iedereen is
gelijkwaardig

Niemand staat
boven de wet

Parlementaire
democratie

Naleving van de
rechten van de

mens en

internationale
verdragen

Daarom is regelgeving nodig, maar niet op een manier die leidt tot ergernis
en irritatie;
Daarom zal Nieuw Elan onnodige bureaucratie altijd bestrijden.

WAAR WIJ
VOOR STAAN
• Nieuw Elan hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat
is goed voor Alphen aan den Rijn?’ Kennis van
zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van
de inwoners zijn daarbij leidend.

Wat is goed voor Alphen aan den Rijn?

Prettig wonen en leven voor iedereen

• Nieuw Elan heeft als doel een prettig woon- en
leefklimaat voor iedereen. Dit geldt voor alle
terreinen waar wij invloed op hebben.
• Nieuw Elan wil praktische en uitvoerbare
oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de
gemeente voor staat.

Praktische en uitvoerbare oplossingen

WAAR WIJ
VOOR STAAN

Eigen verantwoordelijkheid,
hulp voor wie het nodig heeft

• Nieuw Elan vindt dat inwoners primair zelf
verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn. Wie hulp
nodig heeft moet wel op de gemeente kunnen rekenen.
• Nieuw Elan vindt dat gezinnen, jongeren,
alleenstaanden en ouderen meer ondersteuning
moeten kunnen krijgen op buurt-, wijk- en
dorpsniveau.

Ondersteuning dichtbij

• Nieuw Elan vindt dat sport, cultuur en onderwijs
permanente aandacht verdienen.

Permanente aandacht voor
sport, cultuur en onderwijs

WAAR WIJ
VOOR STAAN

Minder bureaucratie, meer
zeggenschap voor burgers

• Nieuw Elan is voorstander van minder bureaucratie,
regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke
levenssfeer en meer zeggenschap voor burgers.
• Nieuw Elan vindt dat het bedrijfsleven meer
ondersteuning verdient. Dit geldt voor industriële
bedrijven, Midden- en Kleinbedrijf, detailhandel én
ZZP-ers.

Meer ondersteuning voor
ondernemers

• Nieuw Elan vindt bereikbaarheid vanuit de Randstad en
het Groene Hart, in de stad én in de kernen een
prioriteit.

Permanente aandacht
voor bereikbaarheid

WAAR WIJ
VOOR STAAN
• Nieuw Elan vindt flexibel omgaan met ontwikkeling van
bedrijfsterreinen en locaties voor woningbouw
belangrijk. Kansrijke nieuwe projecten moeten direct
worden uitgevoerd of voorbereid.
• Nieuw Elan wil dat individuele inwoners en
georganiseerde inwonersgroepen, zoveel mogelijk
betrokken worden bij besluitvorming. Meedenken en
meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.
• Nieuw Elan vindt een doordachte toekomstvisie voor
Alphen aan den Rijn belangrijk. Daarbij zijn de begrippen
vitaliteit, duurzaamheid en ambitie leidend.

Kansrijke en altenatieve
woningbouwlocaties direct
ontwikkelen

Inwoners en organisaties
doorlopend betrekken: meedenken
en meedoen!

Alphen Vitaal!

WAAR WIJ
VOOR STAAN
• Nieuw Elan vindt dat de uitgaven en inkomsten van
de gemeente continu kritisch moeten worden
bekeken. Daarom moet steeds worden besproken wat
de gemeente wel en wat de gemeente niet (meer)
doet.

Doen wat werkt

Een participerende gemeente

• Nieuw Elan vindt dat de gemeente moet faciliteren en
partner moet zijn van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke netwerken. Met persoonlijk contact,
een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening
dichtbij de inwoners.
• Kortom, Nieuw Elan werkt in en vanuit de
samenleving!

Werken in en vanuit de
samenleving

HIER GAAN WE VOOR
• samenwerken met ondernemers en ondernemersorganisaties

Goede werkgelegenheid

• aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties
• versterken Greenport Boskoop
• investeren in werkervaringsplaatsen en jeugdwerkgelegenheid
• meer beroepsopleidingen binnen de gemeentegrenzen

• bevorderen toerisme en recreatie
• omarmen van duurzame initiatieven

Meer woningen

• broeiplaatsen voor startups stimuleren
• optimalisering woningbouw in de kernen
• benutten van onorthodoxe locaties
• ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties
• ontwikkeling van Noordrand en Gnephoek

We offer small businesses
a complete array of online
marketing solutions to fit
any budget! Our search
engine optimization
strategies have proven
successful at helping small
businesses win more
customers, increase
website traffic, and boost
their rankings on search
engines.

Betere
bereikbaarheid

• verbeteren doorstroming op provinciale wegen
• zoveel mogelijk weren van zwaar vrachtverkeer uit alle kernen
• verkeersknelpunten oplossen

• behoud en versterken van voorzieningen in wijken en kernen

Beter sociaal

• meer ondersteuning van vrijwilligers

beleid

• bij voorkeur lagere of tenminste gelijkblijvende gemeentelijke lasten
• iedereen een kans geven om mee te doen: Sociaal Vitaal

Ambities
waarmaken

HIER GAAN WE VOOR
• blijvend streven naar een basisziekenhuis in Alphen-Stad

Betere zorg

• behoud van huisartsenpost
• aantrekken private zorginstellingen
• inzetten op preventie en preventieve zorg
• prioriteit voor zorg en welzijn

Beter leven

• gezondheid en duurzaamheid als uitgangspunt voor sociaal en ruimtelijk beleid
• veilige en schone leefomgeving waarover bewoners zelf kunnen meepraten

We offer small businesses
a complete array of online
marketing solutions to fit
any budget! Our search
engine optimization
strategies have proven
successful at helping small
businesses win more
customers, increase
website traffic, and boost
their rankings on search
engines.

Ambities
waarmaken

ANDERS DENKEN ÉN DOEN…
•
•
•
•

Permanente dialoog in wijken en kernen
Multi-optie Referendum
E-democratie
Verdere cultuuromslag in het gemeentehuis

A

Meer zeggenschap voor inwoners

Een nieuwe stap voorwaarts
Nieuw Elan staat altijd open voor trends en nieuwe ideeën. Veel
Alphenaren vinden politiek niet zo interessant. Maar de onderwerpen
waar de politiek over beslist, spreken hen wel aan. Over wat er dagelijks
in hun dorp gebeurt, in hun straat, om de hoek, bij hun club of op het
werk; dát is wat mensen wél belangrijk vinden. Daarom vindt Nieuw Elan
dat de gemeente er moet zijn voor de inwoners en niet voor zichzelf.
Nieuw Elan staat voor meer directe democratie voor onze inwoners, meer
inspraak, meer inclusie. Dat betekent ook meer zeggenschap voor
inwoners over onderwerpen die in hun straat, wijk of dorp spelen. Nieuw
Elan denkt buiten de gebaande paden en staat altijd open voor
initiatieven vanuit de samenleving.
Nieuw Elan wil:
• een gemeente die écht van iedereen is, waar iedereen kan meedoen,
iedereen wordt gezien en gehoord;
• een gemeente die haar inwoners vertrouwt en hun initiatieven
ondersteunt;
• meer maatwerk, grenzen verleggen en de lokale democratie
vernieuwen.
De gemeente is al aardig op weg, maar de gewenste cultuuromslag is
nog niet klaar.

Wi j k - e n d o r p s r a d e n b e t e r o n d e r s t e u n e n

Nieuw Elan hanteert wel uitgangspunten, maar heeft vooraf geen in beton
gegoten standpunten. Door op Nieuw Elan te stemmen, geeft u als inwoner
onze raadsleden een mandaat voor vier jaar.
Nieuw Elan wil:
Dat iedereen wordt gehoord
Nieuw Elan is er voor iedereen, van links tot rechts, van arm tot rijk, van
man tot vrouw en van zwart tot wit. Nieuw Elan betrekt bij haar
besluitvorming zoveel mogelijk de mening van de inwoners. Onze raadsleden
werken hard om ervoor te zorgen dat de gemeente er écht voor iedereen is?
Een permanente dialoog
Nieuw Elan wil een permanente dialoog in wijken en kernen. Wijk - en
dorpsraden en andere overlegvormen moeten daarbij zoveel mogelijk worden
betrokken. Zij zijn de ogen en oren in de wijken en kernen en een
belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners.
Nieuw Elan wil samen met hen experimenteren hoe zij meer de gelegenheid
kunnen krijgen om zelf thema’s op de politieke agenda te zetten, eigen
oplossingen voor kunnen stellen en de opvolging ervan ook zelf kunnen
controleren. Omgekeerd moet de gemeente lastige vraagstukken kunnen
voorleggen aan de inwoners. Met name de Wijk - en dorpsraden moeten wel
de hele gemeenschap representeren. De mening van alle voor - en
tegenstanders van een onderwerp doet er immers toe. Voor die belangrijke
rol moet de gemeente de wijk- en dorpsraden en andere overlegvormen
beter ondersteunen.

Samen vooruit!

Zo kan het werken: Wijk- of dorpsgericht Multi-optie Referendum
Eens in de vier jaar het stemhokje in en daarna op je handen moeten gaat zitten is niet meer van deze tijd.
Inwoners willen terecht meer invloed. Vaak gaan de besluiten hun immers diréct aan.
Nieuw Elan wil:
• medezeggenschap van wijken en kernen verder vormgeven en meer directe democratie mogelijk maken:
• een Multi-optie Referendum dat mensen de mogelijkheid geeft meerdere opties aan te kruisen en voor
draagvlak zorgt. Een traditioneel Ja/Nee-referendum, voor/tegen, zet mensen juist tegenover elkaar;
• inwoners van een straat, wijk of kern vragen onder welke voorwaarden zij met een bepaald vraagstuk
akkoord zouden kunnen gaan? Zo wordt al snel duidelijk wat de meerderheid wil;

• inwoners die aangeven ergens bezorgd over te zijn vragen naar de precieze drijfveren. Een beter inzicht
daarin helpt om beter gedragen beleid te maken.
Deze vormen van directe democratie zorgen voor tevredenheid, efficiëntie en maken vooral gebruik van de
kennis van de mensen die het meeste verstand hebben van een bepaalde wijk- of dorpskern, namelijk…

…de mensen die er zelf wonen!

Samenleving kan heel veel zelf!

E-democratie
Digitalisering kan inwoners meer dan ooit een stem geven. Deze “E-democratie” verlaagt de drempel tot
meebeslissen.
Nieuw Elan wil:
• dat inwoners van een straat of wijk bijvoorbeeld mogen meebeslissen over de besteding van het budget
om hun buurt op te knappen. Dat zorgt voor een grotere betrokkenheid bij hun eigen wijk;
• dat inwoners online beter geïnformeerd worden over begrotingen en investeringen in hun straat, wijk of
dorp. Zo krijgen zij beter inzicht in wat de gemeente in hun omgeving doet.
Eigenaarschap

De samenleving kan meer dan de gemeente denkt. Sterker nog, zij kunnen heel veel zelf! Zoals het recent
opgerichte Alphen Vitaal waar onder andere ondernemers, sportverenigingen, onderwijs, zorgverzekeraars en
eerstelijns zorg samen bepalen waar en hoe Buurtsportcoaches het best kunnen worden ingezet. Samen
zorgen zij voor een vitale wijken en kernen en daarmee voor een Vitaal Alphen. En de gemeente? Die
faciliteert en participeert waar nodig.
Nieuw Elan wil:
• initiatieven van “eigenaarschap” stimuleren, bijvoorbeeld op buurtniveau met coöperatieve zorgverbanden,
of duurzaamheidsinitiatieven.

ECONOMIE, FINANCIËN EN LASTEN
• Economie
• Financiën
• Gelijkblijvende lasten
• Werk en werkgelegenheid
• Toerisme en recreatie
• Doorbraakprogramma voor Stadshart en centra in de kernen

E

Z a ke n d o e n i n A l p h e n m e t A l p h e n !

Bevorderen ondernemerschap
Ondernemers zijn de motor van innovatie. Daarom is het van groot belang dat
ook de gemeente ondernemerschap toont en gedoe en administratieve
rompslomp elimineert. Aanbestedingen moeten zo worden ontworpen dat het
initiatief stimuleert en lokale ondernemers ondersteunt.
Het moet gemakkelijker worden om zaken te doen IN ALPHEN MET ALPHEN,
zodat de kansen voor groei en het aantal banen toenemen. Onder andere door
te investeren in sectoren waar we een groot potentieel hebben, bijvoorbeeld op
het gebied van:
• groene technologie;
• groen toerisme en recreatie;
• Logistiek en distributie;
• circulaire economie.
Grotere rol voor EDBA
Met de Economische Agenda 2021 - 2025 die samen met de economische
partners tot stand is gekomen wil Nieuw Elan de ingezette lijn krachtig
doorzetten. Hiervoor is samenwerking met ondernemers, onderwijs,
ondernemersverenigingen zoals VOA en Greenport en andere maatschappelijke
partners essentieel. Daarbij is een grotere rol voor van het Economic
Development Board Alphen EDBA en Alphen Marketing voor Nieuw Elan
vanzelfsprekend.
Subsidies voor 4 jaar vaststellen
De zogenaamde “kleine subsidies” moeten veelal jaarlijks worden aangevraagd.
Dat zorgt voor onnodige rompslomp en bureaucratie. Nieuw Elan wil deze
subsidies voortaan zoveel mogelijk voor vier jaar vaststellen.

L o k a l e h e f f i n g e n v o o r v e r s t e r ke n s a m e n l e v i n g

De gemeentelijke financiën zijn gezond. Het is van het grootste belang dat dit
ook zo blijft. Uitgangspunt is dat er niet meer wordt uitgegeven dan er
binnenkomt. Investeren om structureel kosten te verlagen zijn daar een
uitzondering op. Mochten bezuinigingen in de toekomst nodig blijken gebeurt
dat eerst in de eigen ambtelijke organisatie.
Nieuw Elan maakt zich sterk voor - bij voorkeur - lagere en anders tenminste
gelijkblijvende lasten voor burgers en ondernemers en bewaakt dat ook.

Gemeentelijke belastingen voor bijvoorbeeld riool en afvalverwerking moeten
aantoonbaar ingezet worden voor het versterken daarvan voor samenleving.
Gemeentelijke belastingen zijn niet bedoeld om winst te maken.
De OZB willen wij (zo nodig) alleen verhogen met het inflatiepercentage.
Nieuw Elan vindt dat de gemeente zich permanent moet afvragen wat zij zelf
moet doen en wat de samenleving zelf kan. Overbodige taken moeten worden
afgestoten. Dit samen moet leiden tot een duurzaam fundament onder de
gemeentelijke uitgaven.
Pragmatische keuzes
Nieuw Elan vindt dat besluiten moeten worden genomen op basis van
pragmatische keuzes.
Leidend voor Nieuw Elan zijn vragen zoals:
• wat kun je doen als inwoner, bedrijf of organisatie?
• wat kan de gemeente doen?
• wat is goed voor Alphen aan den Rijn?

Sociale mobiliteit door werk

Tijdens de pandemie sloeg de werkeloosheid hard toe, vooral onder niet
of lager opgeleiden, jongeren en ouderen. De werkgelegenheid neemt
weer snel toe en is er zelfs in tal van sectoren sprake van serieuze
schaarste. Maar nog altijd krijgen veel te veel langdurig werklozen niet
de hulp die nodig is om aan het werk te gaan. Te veel mensen zitten vast
in het uitkeringssysteem.
Er moet een einde komen aan een leven lang van overheidshulp.
Iedereen moet kunnen participeren in onze samenleving. Er moet samen
met onderwijs, bedrijven en organisaties een structurele werkwijze
gecreëerd worden van flexbanen, mini-jobs en korte werkgerichte
cursussen.

Nieuw Elan vindt dat werkgelegenheid sociale bescherming biedt en een
basis is van sociale contacten, sociale mobiliteit en bovendien de beste
manier om solidair te zijn met anderen. Wie werkt zorgt voor welvaart,
sociale solidariteit en zichzelf.
Nieuw Elan wil een extra inspanning leveren voor de groep jongeren die
noch aan het werk zijn, noch in het onderwijs zitten. Zij hebben vaak
slechte ervaring met onderwijs. Voor hen zal de weg naar een vaste baan
of opleiding daarom alleen via een werkervaringsplek verlopen.

Tr o t s o p o n z e g e m e e n t e

Nieuw Elan is samen met VOA initiatiefnemer van Alphen Marketing. Stad
Alphen en de kernen van onze gemeente bieden een zeer prettige woon -,
werk- en leefomgeving. Voor bedrijven en organisaties bieden we een goed
vestigingsklimaat. Wij zijn trots op onze gemeente.
De activiteiten van Alphen Marketing zorgen voor een steeds duidelijkere
uitstraling van onze gemeente. Het toenemende draagvlak voor die
activiteiten vergt een verdere professionalisering van Alphen Marketing.
Nieuw Elan wil daar dan ook extra in investeren.
Uitganspunten voor Nieuw Elan:
• Duidelijke, realistische doelen stellen;
• Nastreven van diversiteit in werkgelegenheid onze gemeente;
• Detailhandel gewenste mogelijkheden bieden, maakt de winkelcentra
levendig en aantrekkelijk;
• Horeca meer mogelijkheden geven. Evenementen, terrassen en (dorps -)
feesten;
• Beroepsonderwijs promoten dat aansluit bij bedrijvigheid;
• Kenniscentrum boomkwekerij; verleden, heden en toekomst.

Benut ten van kansen voor open doel

Nieuw Elan vindt dat toerisme en recreatie aanzienlijk meer aandacht
verdienen. Nieuw Elan wil Groen toerisme stimuleren. Daarmee stimuleren we
de economie, maar wel met een lage impact en bescherming van het milieu
en de cultuur van onze gemeente en de regio.
Toerisme in Alphen aan den Rijn moet aansluiten op regionale initiatieven:
Daarbij moet het water – Oude Rijn, Gouwe, Zegerplas, kanalen, riviertjes en
sloten in het veen- en kwelderlandschap – centraal staan.
In de Alphen Stad kan een aantal recreatieve havens ontwikkeld worden. De
havens dienen elk een eigen karakter te hebben.
Nieuw Elan wil de volgende havens (verder) ontwikkelen:
Rijnhaven (langs de Oude Rijn)
• permanente ligplaatsen (stalling) voor relatief grotere pleziervaartuigen;
• ambulante ligplaatsen als pleisterplaats langs de Staande Masten Route;
• Waterrecreatie.
Zegerplas
• omgeving T-steiger nog geschikter maken voor dagrecreatie en
overnachtingen op de eigen boot;
• bevorderen van waterrecreatie met respect voor het natuurlijke groene
karakter aan noordoostelijke zijde van de plas.
In het kader van waterrecreatie kan de Kromme Aar geleidelijk bevaarbaar
worden gemaakt voor kano’s, roeiboten en kleine sloepen.

Wa t e r w o n i n g e n e n m e e r

Zuideinder- en Noordeinderpolder
Nieuw Elan wil van de nood een deugd maken waar het gaat om
bodemdaling en het realiseren van wateroverloopgebieden om
overstromingen en druk op de dijken in de toekomst te voorkomen of te
verminderen. Nieuw Elan wil onderzoek naar het geschikt maken van de
Zuideinderpolder en de Noordeinderpolder voor watererecreatie en
waterwoningen met een verbinding naar het plassengebied inclusief de
Zegerplas.
Bentwoud
Bijzondere aandacht moet gaan naar verbetering van de recreatieve
mogelijkheden in het Bentwoud.

De natuurgebieden in de driehoek tussen Alphen, Boskoop en Hazerswoude
– Zaanse Rietveld, Klein Giethoorn en Spookverlaat – moeten zoveel
mogelijk behouden blijven en beschermd worden.
Het agrarische karakter van de door sloten verkavelde polders met
veenweidegebieden, boom- en sierteelt en landbouw moet bewaard blijven.
Hier zijn goede kansen voor agrarisch toerisme, zoals kamperen bij de boer
en het Tuinpad Rijneveld in Boskoop. Deze gebieden zijn zeer geschikt
voor wandel, fiets- en waterroutes en kleinschalige toeristische
activiteiten.
Waterrecreatie wordt aanzienlijk versterkt door meer verbindingen tussen
de verschillende vaarwegen. Hiervoor moet elke kans worden aangegrepen,
bijvoorbeeld bij renovatie of vervanging van bruggen.

Stadshar t en andere centra versnel toekomstproof

Ondernemend Alphen, waaronder de CVCA, heeft in haar plannen voor het
Stadshart vier uitgangspunten benoemd, verzameld onder de kleuren groen,
geel, rood en blauw. Nieuw Elan wil hier een doorbraakprogramma van maken
en deze plannen gaan uitvoeren. Dezelfde thema's wil Nieuw Elan waar
mogelijk ook in de verschillende centra in de dorpskernen doorvoeren.
Uiteraard ook daar in overleg met de bewoners, winkeliers en andere
ondernemers.
Nieuw Elan vindt dat de winkelcentra in het algemeen en het Stadshart in het
bijzonder een belangrijke economische motor zijn voor de regio en het
kloppende hart van de gemeente: de plek voor ontmoeting, niet alleen een
winkelcentrum, maar hét centrum voor de samenleving.

Waarom groen?
• groene openbare ruimte;
• groene daken, groene gevels en een watermanagementsysteem dat al het
groen ook bewatert;
• Buurtmoestuinen;
• alle woningen hebben bomen;
• samenwerking Greenport en Stadshart;
• elektrisch vervoer in de straat en over water.

Stadshar t en andere centra versnel toekomstproof

Waarom geel?
• verbetering (sociale) veiligheid: verlichting, meer reuring, meer bezoekers,
meer bewoners in het centrum;
• Alphen op de kaart met lichtshows;
• levendigheid en gezelligheid in het centrum met bijzondere evenementen;
• Stadshart in de weekeinde zoveel mogelijk voetgangersgebied maken;
• hogere inkomsten toeristenbelasting door toename aantallen bezoekers.
Waarom blauw?
• boost voor recreatie en toerisme, ook over water;
• o.a. verbinding Zegerplas – Stadshart;
• grote variatie aan vrijetijdsbesteding;
• minder uitstoot door elektrisch vervoer over water;
• aantrekkelijk wonen;
• veel te doen in eigen woonplaats;
• Voorkomen van “natte voeten”;
• lagere afschrijving op riolering en lagere beheerskosten.

Stadshar t en andere centra versnel toekomstproof

Waarom rood?
• betaalbare jongerenwoningen boven winkels in het Stadshart (circa 150);
• realisatie tiny houses, geheel energieneutraal;
• bijdrage aan sociale cohesie;
• toegevoegde waarde voor onze unique selling points: groensector, Archeon,
Avifauna, plassen en water;
• compact Stadshart: minder leegstand, mix aan functies, wonen in
aanloopstraten;
• generaties verbinden/ activatie ouderen i.c. vitaliteit en minder
eenzaamheid;
• actief inzetten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
• verbetering werkgelegenheid en grotere beschikbaarheid arbeidskrachten
• aansluiting beroepsonderwijs met doorlopende leerlijnen, makkelijkere
koppeling tussen theorie en praktijk;
• ruimte voor nieuwe beroepen;
• hogere inkomsten OZB-wonen
Nieuw Elan ziet het doorbraakprogramma daarom als de spreekwoordelijke
steen die in de vijver wordt gegooid: het water beweegt eerst in het midden en
rimpelt dan naar de randen van de vijver. Het aanpakken van de centra zal
tientallen miljoenen vergen om ze versneld toekomstbestendig te maken. De
versnelde uitrol zal direct effect hebben op wonen, groen, water, toerisme en
recreatie, economie en sociaal.

D
DUURZAAMHEID
• Betrouwbaar, haalbaar, bereikbaar voor iedereen
• Kennis zit in de samenleving
• Bedrijfsleven, organisatie en land- en tuinbouwsector
zijn partners, geen vijanden
• Duurzaamheid is meer dan milieu
• Publiek-private samenwerking
• En meer…

G e b r u i k m a ke n v a n ke n n i s i n d e s a m e n l e v i n g

De klimaatverandering heeft nu al veel invloed op ons. Het langetermijndoel is
dat Alphen aan den Rijn in 2050 klimaat- en energieneutraal is. Om dit te
bereiken, moeten we ook in onze gemeente een grote transformatie
doorvoeren. Daarom is op initiatief van Nieuw Elan het Doorbraakplan
Duurzaamheid 2025 geschreven en aangenomen door de Alphense
gemeenteraad.
Betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar
Het doel is om in 2050 een fossielvrije en energie - en CO2 neutrale gemeente
te zijn. Daarbij staan voor Nieuw Elan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid,
haalbaarheid, toekomstbestendigheid en veiligheid voor iedereen voorop.
Keuzevrijheid voor inwoners, bedrijven en organisaties is daarbij essentieel.”

Lerend beleid: gebruik de kennis van de samenleving
Nieuw Elan gaat uit van lerend beleid. Nog niet alle mogelijkheden in de
toekomst kennen we nu al. Wie weet wat voor innovaties er allemaal nog
aankomen? Keuzes moeten dus niet in beton zijn gegoten.
Bedrijfsleven en land- en tuinbouwsector: geen vijand maar partner
Nieuw Elan wil een meer marktgedreven groene transitie. Nieuw Elan vindt het
onterecht dat het bedrijfsleven en de land - en tuinbouwsector steeds weer
worden afgeschilderd als “de vijand”. Nieuwe Elan ziet hen juist als onderdeel
van de oplossing. Zij kunnen meer banen creëren en tegelijkertijd nieuwe
groene oplossingen ontwikkelen die zij zelf toepassen en kunnen vermarkten.
Met een verantwoord economisch beleid en het beschikbaar stellen van
financiële prikkels, kunnen we bijdragen aan een ambitieuze en
marktgestuurde groene transitie.

Concurrentiekracht

Groot potentieel
Alphen aan den Rijn heeft een groot potentieel als het gaat om de groene
transitie. Als we bedrijven, organisaties en de agrarische sector als spelers
zien, dan kan de groene transitie een zakelijke kans worden voor iedereen.
Van kleinschalige landbouw, productie, grote technologiebedrijven tot kleine
zelfstandigen.
Publiek private samenwerking
Nieuw Elan wil samen met bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld,
gemeente en regio een nieuwe bindende publiek -private samenwerking.
Daarmee willen wij laten zien dat we er samen voor zorgen dat de groene
transitie in de praktijk werkt, rekening houdt met banen, concurrentiekracht
van bedrijven en sociaal evenwicht.
Nieuw Elan wil:
• concrete duurzame initiatieven ondersteunen;
• Het opzetten van ‘eigen’ energie coöperaties stimuleren;
• innovaties stimuleren;
• geen weilanden volbouwen met zonne-energiepanelen;
• windmolens bij voorkeur op zee en zeker niet vlakbij dorpen of woonwijken;
• inzetten op kernenergie en waterstof.

Nascheiding en geen diftar

Duurzaamheid is meer dan milieu
Nieuw Elan vindt dat duurzaamheid meer is dan alleen de zorg voor het
milieu. Er zijn ook economische, menselijke en sociale aspecten aan een
duurzame samenleving. Concreet gaat het om:
• gebruik van natuurlijke energiebronnen;
• een goed opgeleide bevolking;
• vitale sociale netwerken;
• maatschappelijk vertrouwen;
• een goede infrastructuur.
Afvalbeleid
Nieuw Elan:
• is voor de aanleg van ondergrondse vuilcontainers waar mogelijk;
• is voorstander van nascheiding;
• de afvalpas kan wat Nieuw Elan betreft NOOIT aanleiding zijn om het
diftar-systeem (betalen per zak of gewicht) in te voeren. Nieuw Elan is
uitgesproken tegenstander van diftar;
• Het dumpen van vuilnis moet zwaarder worden gestraft. Bij ondergrondse
vuilcontainers worden kasten aangetroffen, oude koelkasten en
bankstellen. De controle dient vooral ’s avonds te worden
geïntensiveerd. Overtreders dienen direct te worden beboet.

G r o e n e A l p h e n M a r ke t i n g

Nieuw Elan vindt het belangrijk dat er voldoende groen is ten opzichte van
de hoeveelheid verharding en gebouwen. In Alphen aan den Rijn is veel
aandacht voor groen en bomen. Toch is het verder vergroenen van de
verschillende centra essentieel om zogenaamde hittestress tegen te gaan.
Het groen in onze gemeenten is het visitekaartje van Groene Alphen
Marketing. Mensen ervaren aantoonbaar een groene omgeving als prettig
en associëren dat met luxe en een hoger niveau van welvaart en welzijn.
Nieuw Elan wil:
• jaarlijks 100.000 euro extra uittrekken voor het planten van meer bomen;
• waar het kan langs de N11 bomen planten op de geluidswallen en bij de
containerterminal. Dat is tevens een mooie aanpak voor Alphen
Marketing;
• in wijken en in winkelgebieden meer vergroenen;
• dat de gemeente hiervoor een plan maakt samen met gespecialiseerde
ondernemers uit Boskoop.

DIERENWELZIJN EN
BIODIVERSITEIT
• ‘Respect in een samenleving begint met
respect vol en humaan omgaan met dieren’
(Gandhi).

D

Ev e n w i c h t i n e c o s y s t e m b e w a ke n

Nieuw Elan staat voor een krachtig dierenwelzijnsbeleid. Hierin moeten
naast de wettelijke taken ook de volgende onderdelen worden opgenomen:
• stimuleren van lesmateriaal voor basisscholen over dieren en
dierenwelzijn;
• professionals en vrijwilligers stimuleren deze lessen te geven;
• het Nationaal Dierenrampenplan aansluiten op het Algemeen Rampenplan
van de gemeente;
• afschaffen van de hondenbelasting, of zichtbaar investeren in bijvoorbeeld
nieuwe losloopplekken zoals aan de Amerikalaan;
• bevorderen van chippen en steriliseren van katten. Medewerking zoeken
van dierenartsen die tegen een ‘actietarief’ katten willen chippen en
steriliseren;
• openstaan voor en overleggen met organisaties die zich bezighouden met
bescherming van dieren waarvoor geen opvangplicht bestaat, zoals egels,
vogels en schildpadden;
• toezien op de uitvoering van de wettelijke taken zoals opvang en
verzorging van zwerfdieren en controle op chippen van honden;
• controle op dierenmishandeling, illegale dierenhandel en
hondengevechten. Doorgaans vindt dat plaats achter ‘gesloten deuren’;
• oplossing zoeken voor medische kosten van dieren van eigenaren met een
klein inkomen;
• permanente controle op de verboden zwanendriften;
• plezierjacht op Alphens grondgebied is verboden en dient te worden
gecontroleerd;
• illegale slacht bestraffen;
• permanent toezicht blijven houden op het gebruik van dieren bij feesten
en braderieën.

Ev e n w i c h t i n e c o s y s t e m b e w a ke n

Biodiversiteit
Biodiversiteit staat onder druk. Soorten verdwijnen uit onze natuur en dat
kan elders in het ecosysteem grote gevolgen te hebben. Nieuw Elan wil
binnen de gemeente meer insectvriendelijke bermen door middel van het
zaaien van kruiden en bloemen. Het binnen de gemeente vastgestelde
maaibeleid moet waar nodig hieraan worden aangepast en conform worden
uitgevoerd.

O
OUDERENBELEID
• Vitaal ouder worden
• Een nieuwe serviceflat
• Actief eenzaamheid tegengaan

Vitaal ouder worden

Senioren zijn langer vitaal en levenslustig en nemen daardoor veel langer
gewoon deel aan het maatschappelijk leven. Senioren moeten zo lang
mogelijk met de grootst mogelijke zelfbeschikking het leven kunnen leiden
dat ze willen. De gemeente moet met de zorgpartners er voor zorgen dat de
ondersteuning aansluit op de behoeften van de individuele ouderen en hun
persoonlijke wens serieus wordt genomen.
De omvang van de groep senioren neemt de komende decennia verder toe.
Nieuw Elan vindt het essentieel dat er een ruim aanbod is aan activiteiten
waardoor ouderen vitaal midden in het leven kunnen blijven staan. Deze
activiteiten moeten voor oudere inwoners juist na hun pensionering vooral
ook betaalbaar blijven.

Nieuw Elan wil vooral de volgende activiteiten stimuleren:
• sportvoorzieningen waar nodig aanpassen;
• aanbod van sport juist overdag, betaalbaar en toegankelijk;
• sociale activiteiten.
Nieuw Elan is voorstander van een specifiek seniorenbeleid gericht op:
• het realiseren van een nieuwe serviceflat met passend zorg - en
activiteitenaanbod;
• integrale aandacht voor betaalbaarheid van wonen en zorg;
• een veilige gemeente;
• aandacht voor zingeving.

Vitaal ouder worden

Eenzaamheid bestrijden
Helaas lopen vooral ouderen het risico om eenzaam te worden. Daar moeten
we iets aan doen. Er kunnen veel negatieve gevolgen zijn voor de kwaliteit
van leven en gezondheid als je eenzaam bent op je oude dag. Daarom is het
bestrijden van eenzaamheid een belangrijk onderdeel van ons
ouderenbeleid.
• Nieuw Elan wil met de samenwerkende ouderenorganisaties OSO tot meer
maatregelen komen om eenzaamheid tegen te gaan.

Jongeren
• Laat kinderen en jongeren kind en jong zijn!
• Benut kennis van onze jongeren

J

Wa t w i l A l p h e n a a n d e n R i j n v o o r g e m e e n t e z i j n ?

Moeten kinderen in Alphen aan den Rijn in armoede opgroeien? Moeten
kinderen harder worden aangepakt? Of moeten we ervoor zorgen dat kinderen
kind kunnen zijn? Nieuw Elan vindt dat we kwetsbare jongeren moeten
helpen, niet straffen. Kwetsbare jongeren verdienen een veilige omgeving en
eerlijke kansen net als elk ander kind.
De uitdaging is:
• er zijn nog nooit zoveel kwetsbare kinderen in Alphen aan den Rijn
geweest als nu. Momenteel vallen ruim 3000 jongeren onder de jeugdzorg.
En de verwachting is dat deze aantallen als gevolg van Covid 19 zullen
toenemen;
• ons systeem creëert armoede. Dat zou niet zo moeten zijn;
• de werkwijze van onze uitvoeringspartners is weliswaar één van de
modernere in Nederland, maar kan en moet nog beter;
• kwetsbare gezinnen krijgen onvoldoende de integrale hulp die ze nodig
hebben. Kinderen uit kwetsbare gezinnen presteren op latere leeftijd
beduidend slechter dan niet-kwetsbare kinderen;
• strenger straffen om de jeugdcriminaliteit tegen te gaan brengt in veel
gevallen meer jongeren in de criminaliteit als ze verder geen hulp krijgen.
Laat kinderen en jongeren kind en jong zijn
Nieuw Elan wil:
• prioriteit geven aan preventieve sociale interventies in samenwerking met
onderwijs, sport en cultuur, bedrijfsleven en andere organisaties.
• investeren in vroegtijdige interventies en uitgebreidere integrale
ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen;
• dat jeugdzorg niet stopt bij 18 jaar en er een goede overdracht is naar
Wmo, of WLZ.

Kennis zit juist ook bij onze jongeren

Algemeen jongerenbeleid
Nieuw Elan vindt wel dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een
‘gewone, gezonde, positieve’ opvoeding. Zij moeten veilig kennis kunnen
maken met sport, cultuur, leren, werken en wonen.
Ouders en andere opvoeders moeten toegang hebben tot informatie om de
ontwikkeling en de talenten van kinderen te kunnen stimuleren.
Nieuw Elan vind dat hierbij een grote rol is weggelegd voor het Centrum voor
Jeugd en Gezin waar ouders altijd binnen kunnen lopen voor ondersteuning.
Kennis zit ook bij jongeren
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep bij innovatie en duurzaamheid.
Jongeren zorgen voor creatieve initiatieven, een bruisende stad en zijn
belangrijke gebruikers van lokale voorzieningen. In een samenleving waarin
de vergrijzing toeneemt is het van belang om juist ook jongeren binnen de
gemeentegrenzen te houden.
Nieuw Elan wil daarom meer aandacht voor:
• Jongerenhuisvesting;
• openbaar vervoer;
• Onderwijs;
• stage- en werkervaringsplekken.
Nieuw Elan is voorstander van beter openbaar vervoer en het mogelijk maken
van nacht-food-horeca.
Nieuw Elan wil dat de gemeente jongeren serieus neemt door naar hen te
luisteren en hen een stem te geven. Initiatieven van jongeren moeten worden
ondersteund. Stimuleringssubsidies kunnen worden ondergebracht bij de
EDBA.

S
SAMENLEVING
• Iedereen moet mee kunnen doen!

S a m e n l e v e n i s s a m e n w e r ke n

Nieuw Elan is voorstander van een inclusieve samenleving. Alle inwoners
van de gemeente Alphen aan den Rijn moeten ten alle tijden kunnen
meedoen.
Inwoners die moeite hebben met het zelfstandig regie voeren, kunnen via
de Wmo (tijdelijke)ondersteuning krijgen. Hierbij is lokale ondersteuning
en maatwerk het uitgangspunt. De ondersteuning is dichtbij, op maat en in
de eigen leefomgeving. Voor de groep inwoners die niet meer zelfstandig
thuis kunnen wonen, en waarbij ondersteuning in de eigen omgeving
tekortschiet, is soms opvang nodig. Dit is waar mogelijk een tijdelijke
situatie, waarbij er gestuurd wordt op herstel en uitstroom.
Het doel is om inwoners zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het
maatschappelijk leven, naar eigen kunnen en vermogen. Het deelnemen
naar vermogen in de samenleving is ook afhankelijk van de mogelijkheden
van de omgeving. Aandachtspunten zijn dan ook acceptatie van de
omgeving en het voorkomen van uitsluiting en vereenzaming.

Innovatie van ondersteuning

LHBTIQ+
Zolang ‘Homo’ nog een scheldwoord is en zo lang er geweld en
discriminatie is tegen de LHBTIQ+ gemeenschap is zichtbare steun als
regenbooggemeente noodzakelijk.
Nieuw Elan wil:
• het draagvlak vergroten van een inclusieve samenleving;
• de organisatie van een Roze Zaterdag stimuleren en zo mensen aan het
denken zetten en helpen met het bouwen van een échte inclusieve
samenleving;
• “Nieuwkomers” moeten de Nederlandse taal beheersen, de samenleving,
cultuur en geschiedenis kennen, zodat ze kunnen bijdragen aan de
samenleving en zelfvoorzienend te zijn. Daarbij is hulp van de gemeente,
onderwijs, bedrijven, organisaties en bijvoorbeeld sport - en
cultuuraanbieders essentieel;
• innovatie van de huidige ondersteuning en opvang. Een
mantelzorgwoning is hier een voorbeeld van;
• als gemeente ontwikkelingen op het gebied van preventie en lokale
kennis van (complexe)GGZ problematiek volgen en sneller durven
toepassen;
• versterkte samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

WONEN
• Wa a r m o g e l i j k v e r s n e l l e n
• Wo o n c h a o s a a n p a k k e n d o o r n i e u w b o u w G n e p h o e k e n
Noordrand

W

B o u w e n i n A l p h e n S t a d é n d e ke r n e n

Wonen is een grondrecht. Als er niet heel snel wat gebeurd dreigt de
woningmarkt in onze gemeente door de provincie in een woonchaos te
veranderen. Onbetaalbare koopwoningen en jarenlange wachtlijsten voor
sociale huurwoningen zijn onacceptabel. De woonchaos treft vooral nieuwe
betreders van de woningmarkt. Het kan niet zo zijn dat alleen voor jongeren
met rijke ouders het makkelijker is om een appartement in handen te
krijgen.
We hebben een evenwichtige woningmarkt nodig en stimuleren dat we in
heel Alphen aan den Rijn kunnen wonen. Zowel in de kernen als in Alphen
Stad. Thuis is de basis van ons dagelijks leven. Mensen doorlopen
verschillende levensfasen, daarom moeten onze woonvormen divers zijn,
zoals: koop-, huur-, algemene-, studenten-, jongeren- en ouderenwoningen.
Nieuw Elan is sinds 2014 verantwoordelijk voor de woonopgave in Alphen
Stad en sinds 2018 ook voor de kernen. Ook wij zien met lede ogen aan dat
de duizenden woningen die in de achterliggende tijd gerealiseerd zijn nog
niet voldoende zijn. Helaas kunnen door bezwaren van omwonenden of wet en regelgeving geen of met vertraging woningen op zogenaamde
onorthodoxe plekken worden gerealiseerd.
Als een agrarische bedrijfswoning in het sierteeltgebied ( mn in Boskoop)
niet meer noodzakelijk is kan de bestemming in principe worden omgezet
naar woonfunctie. Uitgangspunt is dat per saldo minder of nul nieuwe
woningen in het sierteeltgebied worden gebouwd dan er gesloopt worden.
Nieuw Elan wil inzetten op woningbouw in de hele gemeente Alphen aan den
Rijn.

Ve r s n e l l e n w a a r h e t k a n

Nieuwe woningen zijn nodig om:
• de bevolkingsgroei op te vangen;
• extra woningbehoefte vanwege minder mensen per woning op te vangen;
• in stand houden van de lokale voorzieningen zoals onderwijs, winkels,
sportaccommodaties, theater en horeca;
• te voldoen aan de woningbehoefte van specifieke doelgroepen zoals
ouderen, jongeren en starters.
Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor
nieuwkomers vanuit de regio wordt gebruikt. Hierover zijn regionale
afspraken gemaakt binnen de regio Holland Rijnland.
Nieuw Elan wil:
• dat realistische en kansrijke plannen worden uitgevoerd;
• inwoners betrekken bij bouwplannen en woonvisies;
• Particuliere (coöperatie) initiatieven ondersteunen om in groepsverband
te kunnen;
• dat bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met bereikbaarheid en
ontsluiting.
Versnellen waar het kan
Voor de komende jaren wil Nieuw Elan de opgave in Alphen Stad en de
kernen waar mogelijk versneld realiseren. Bijvoorbeeld met tiny houses en
tijdelijke woningen.
Die opgave is:
• Aarlanderveen: 45-55 woningen (maatwerk per vrijkomende locatie).
Noordeinde en Zuideinde;
• Benthuizen: 270 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en
middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen). Bentwijck;

Nog veel te bouwen

• Boskoop: 765-900 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en
middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen en koopappartementen).
Torenpad-Oost en Torenpad-West, Azalealaan, Centrum Zuid (Boomgaard)
• Biezenlanden, herontwikkeling Glascentrale Linnaeusweg, Voorofsche
Zoom-lineusweg, Klaverblad, Mendelweg, Loefzijde -Spoorbos,
Kalverdans, Weegbree, Zijde;

• Hazerswoude-Dorp: 270-315 woningen (voornamelijk: meergezins sociale
huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen);
• Hazerswoude-Rijndijk: 270-315 woningen (voornamelijk: meergezins
sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen).
Westvaartpark, Hof van Oostvaert,Willem Kloosstraat, J. Heydelaan;
• Groenendijk: locatie Avery Dennisson, Groenestein, de Nieuwe Hoop,
Nieuw Werklust;
• Koudekerk aan den Rijn: 135-180 woningen (voornamelijk: meergezins
sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen). Oog
van Koudekerk, locatie Pastorie, Bijkerk, Zuidwijk, locatie Medoclean;
• Zwammerdam: ca. 240 woningen (maatwerk per vrijkomende locatie en
voor specifiek voor sociaal-econ). integratie op locatie Ipse de Bruggen
Spoorlaan, locatie BAM- en Buitendorpstraat, Vinkebuurt, Rijksstraatweg,
Steekterweg, Molenstraat;
• Alphen Stad: 3600-4150 woningen (voornamelijk: meergezins sociale
huur- en middensegmentwoningen, rijtjes - en 2-onder-1-kapkoopwoningen en koopappartementen). Locaties: Rijnhavengebied, Oude
Rijnzone, Nieuwe Sloot, Rijnstreekhallocatie, Euromarkt/GGZ -locatie
Noorderkring, Scala college locatie Diamantstraat, Klompenmaker, achter
het Bospark, Verlengde Bruinsslotsingel.

G n e p h o e k o n t w i k ke l e n

Maar dat is niet voldoende
De behoefte aan woningen is veel groter dan dat we op dit moment mogen
bouwen. Nieuw Elan wijst daar al jaren op. Binnen Alphen stad kunnen we
nog op veel plekken in de hoogte bouwen. Maar er is ook grote behoefte
aan betaalbare eengezinswoningen met een tuintje voor jonge gezinnen.
Daarom is het noodzakelijk dat er grote zogenaamde uitleglocaties
beschikbaar komen voor nieuwbouw. De Gnephoek en de Noordrand zijn
daarvoor uitermate geschikt.
De veronderstelling van provincie Zuid-Holland dat er voldoende ruimte is
voor woningbouw binnen de huidige grenzen is volstrekt achterhaald.
Bovendien tast dat in veel gevallen het woongenot van huidige bewoners
aan en zorgen bezwaren voor serieuze vertraging, terwijl de markt verder
oververhit raakt.
Nieuw Elan wil dat de nieuwe minister van Wonen ons steunt om de
gigantische woonopgave ook écht het hoofd te bieden!

D
DETAILHANDEL
• Investeren in winkelcentra en –gebieden in alle kernen

M a a t w e r k p e r d o r p s ke r n

Nieuw Elan is voorstander van een integrale visie op detailhandel voor de
hele gemeente waarbij de eigenheid van de kernen, de wijken en het
Stadshart een belangrijke rol spelen. Dit vraagt om een benadering waarbij
zowel de gemeente als vastgoedeigenaren en ondernemers samen
onderzoeken wat de beste op maat gesneden oplossingen voor een
winkelcentrum zijn.
De detailhandel ondervindt grote concurrentie van webshops. Met de
bekende 4 p’s prijs, promotie, plaats en personeel is onderscheiden bijna
niet meer mogelijk. Toch verdient het stadsleven een levendig
winkelgebied. De gemeente moet winkeliers, vastgoedeigenaren en
ondernemersverenigingen helpen om een succesvolle transitie te maken
naar een toekomstbestendig, klantgericht aanbod. Begrippen als waarde,
beleving, gemak en verantwoord zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Grootschalige detailhandel verdient blijvende aandacht. Locaties in
winkelcentra zijn over het algemeen te klein en locaties op
bedrijventerreinen zijn ongewenst. Daarmee vallen de grootschalige winkels
tussen wal en schip. Nieuw Elan wil daarom geschikte locaties bestemmen
voor grootschalige detailhandel.
Nieuw Elan wil investeren in alle bestaande winkelcentra (zie ook
doorbraakprogramma) en winkelgebieden en zoveel mogelijk het
voorzieningenniveau in wijken en kernen in stand houden.
Het winkelcentrum De Aarhof zal een ingrijpende reconstructie ondergaan.
Ten aanzien van winkelcentrum Ridderveld zijn reeds besluiten genomen.
Nieuw Elan juicht die initiatieven toe.

SPORT EN BEWEGEN
• A l p h e n Vi t a a l
• Een nieuwe spor t - en evenementenhal
• Een 400 meter schaatsbaan

S

A lphen Vitaal

Alphen aan den Rijn was in 2021 European City of Sport. Sport bevordert een
gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties en voorkomt
ziekte. Sport draagt bij aan sociale samenhang, integratie en een zinvolle
besteding van vrije tijd. Nieuw Elan vindt de titel vooral een enorme
waardering voor het vele werk van alle vrijwilligers, professionals en de
gemeente.
Sportverenigingen vervullen in de kernen en wijken een belangrijke
maatschappelijke functie. Clubhuizen zijn bij uitstek ontmoetingsplaatsen voor
inwoners. Deze rol moet nog beter benut worden door het toevoegen van meer
functies aan sportkantines.
Alphen Vitaal
Nieuw Elan juicht het oprichten van het platform Alphen Vitaal toe.
Ondernemers, sport- en beweegaanbieders, onderwijs, de gezamenlijke
Alphense zorgverleners, zorgverzekeraars en vele anderen richten zich samen
op preventie en gezondheid. Met de inzet van Buurtsportcoaches moet de
gezonde keuze ook de makkelijkste keuze worden voor alle inwoners. Nieuw
Elan wil dit programma verder versterken door meer verbinding te leggen met
andere beleidsvelden.
Iedereen moet kunnen meedoen. Voor inwoners van jong tot oud die het even
of langdurig niet kunnen betalen moet er een participatiefonds zijn om te
kunnen deelnemen aan sport- en/of culturele activiteiten.

Tr o t s z i j n o p p r e s t a t i e s

Topsport
Nieuw Elan is voorstander om de topsport in Alphen aan den Rijn beter
onder de aandacht te brengen en initiatieven van sportclubs beter te
stimuleren. Een steevast onderdeel van deze aandacht voor topsport is het
in stand houden van de huldiging van sportieve helden tijdens een
Sportgala.
Sport en onderwijs
Sport is een integraal onderdeel van onderwijs. Nieuw Elan wil zowel het
primair onderwijs als het voortgezet onderwijs stimuleren om een
geïntegreerd sport- en cultuurprogramma op te zetten samen met lokale
organisaties en bedrijven.

Schoolzwemmen in de vorm van ‘natte gymlessen’ moet voor alle scholen
in Alphen aan de Rijn mogelijk worden gemaakt. De gemeente speelt
hierbij een initiërende rol.

Nog beter gebruik van de openbare ruimte

Nieuwe sport- en evenementenhal
Nieuw Elan is voorstander van een nieuwe multifunctionele
sportaccommodatie voor de binnensport als vervanging van de
Rijnstreekhal en de Arena. Een plek waar je kunt sporten, concerten
bezoeken en nog veel meer. De locatie in Sportpark de Bijlen waar nu
Jongerencentrum Max is gevestigd, lijkt daarvoor het meest geschikt. Max
is wat Nieuw Elan betreft een belangrijke “bewoner” van de nieuwe
accommodatie.
400 meter mobiele ijsbaan
Nieuw Elan vindt dat naar Rotterdams voorbeeld schaatsverenigingen,
wedstrijdschaatsers en recreanten gebruik moeten kunnen maken van een
zogeheten mobiele ijsbaan. Nieuw Elan steunt de initiatiefnemers die zich
inmiddels bij de gemeente hebben gemeld.
De sportieve openbare ruimte
Als iets tijdens COVID 19 duidelijk is geworden dan is het wel het belang
van de openbare ruimte als grootste sportaccommodatie van onze
gemeente, Recreatief wandelen en fietsen zijn de populairste
beweegactiviteiten in de openbare ruimte, gevolgd door hardlopen en
wielrennen.
Nieuw Elan is trots op de vele fraaie recreatiegebieden zoals het
Zegerslootgebied en het Bentwoud en wil meer investeren om het gebruik
van de openbare ruimte te stimuleren.

C
CULTUUR EN EVENEMENTEN

De lol van de samenleving

Nieuw Elan noemt cultuur en de evenementen “de lol van de
samenleving”.De culturele uitstraling van onze gemeente bepaalt
voor een groot deel de aantrekkelijkheid voor inwoners en
bedrijfsleven. Cultuur verbindt, prikkelt en is goed voor ‘de
mensen’.
Nieuw Elan vindt verscheidenheid, onafhankelijkheid, kwaliteit,
toegankelijkheid en duidelijke en eerlijke voorwaarden voor alle
aanbieders belangrijk. Er moet daarbij voldoende gebruik gemaakt
kunnen worden van gemeentelijke voorzieningen.
Nieuw Elan wil:
• verzelfstandiging van theater Castellum;
• podia, festivals en cultureel erfgoed als promotie voor de
gemeente;
• kunst en cultuur meer inzetten voor onderwijs en bedrijfsleven;
• het cultuurplatform Khabbaz laten samengaan met Alphen Vitaal
voor meer slagkracht.

De lol van de samenleving

Evenementen
Evenementen met regionale en landelijke uitstraling moeten
ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Nieuwe initiatieven
voor grootschalige evenementen moeten worden gestimuleerd,
zowel in de stad als in de dorpen en in het buitengebied.
Nieuw Elan vindt dat het gebruik van de vernieuwde
evenementenlocatie in het Zegerplasgebied verder mag worden
uitgebreid.
De kernen moeten gefaciliteerd worden bij de organisatie van
dorpsfeesten.

Kleinschalige evenementen in wijken en kernen moeten eenvoudig
subsidie kunnen aanvragen met een eenvoudige financiële
verantwoording achteraf. Vereenvoudiging van de lokale
regelgeving is dringend gewenst.
Alphense Feestweek
Nieuw Elan is voorstander van een jaarlijkse ‘ Alphense
Feestweek’ waarin maatschappelijke partners, inwoners en
ondernemers gezamenlijk de saamhorigheid van Alphen aan den
Rijn benadrukken.

INFRASTRUCTUUR
•
•
•
•
•

Openbaar ver voer
Bruggen
Wa t e r w e g e n
Vr a c h t v e r k e e r
Knelpunten

I

O p e n b a a r v e r v o e r, b r u g g e n e n ( v a a r ) w e g e n

Nieuw Elan vindt dat een goede bereikbaarheid binnen het Groene Hart en
in de Randstad een vereiste is voor een goede economie in onze gemeente.
Ook de interne bereikbaarheid van stad en kernen moet beter worden.
Openbaar vervoer
Nieuw Elan wil dat het eigen initiatiefvoorstel Buurtbus, dat voorziet in een
betere busverbindingen voor de kernen Aarlanderveen, Benthuizen,
Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn,
verder wordt uitgewerkt. Deze buurtbus moet de kernen onderling
verbinden en ook de kernen met de stad Alphen aan den Rijn. Hiermee
sluit het initiatief aan bij bestaande buurtbus verbindingen uit
Zwammerdam en Boskoop. Praktisch betekent dit dat de gemeente Alphen
aan den Rijn daarmee meer OV voor minder geld kan realiseren. Hier door
ontstaat een beter bereikbare gemeente met een zodanige dienstregeling
dat hierdoor een aantrekkelijk en passend aanbod en betere aansluiting
ontstaat voor een zo groot mogelijk aantal (potentiële) reizigers.
Nieuw Elan wil:
• beperkte openingstijden van de Alphense en Boskoopse bruggen tijdens
de spitsuren;
• verbeteringen realiseren in goed overleg met Rijk, Provincie en de
vervoersbedrijven.

Ontsluiting Rijnhaven

Waterwegen
Belangrijke waterwegen voor beroeps- en pleziervaart en de staande
mastenroute doorkruisen de gemeente Alphen aan den Rijn:
• de Oude Rijn
• de Gouwe
• Heijmanswetering
• het Aarkanaal
De landelijke noord-zuidverbinding voor schepen met een staande mast
gaat via Gouwe, Oude Rijn en Heijmanswetering. Deze route is ook van
belang voor de beroepsvaart. Met het ontsluiten van de Rijnhaven wordt
een overnachtingsmogelijkheid gecreëerd voor pleziervaart inclusief een
mogelijk bezoek aan (winkel)centra.
Nieuw Elan is voorstander van de ontsluiting voor pleziervaart door nieuwe
en gerenoveerde waterwegen om deze drukke route te vermijden. In de
gemeente ontbreekt de mogelijkheid voor sloepen en andere kleine boten
om ‘een rondje’ te varen en daarbij de beroepsvaart te vermijden. Nieuw
Elan wil dit gefaseerd wel mogelijk maken.

Knelpunten

Knelpunten
Bruggen
Nieuw Elan wil beter beleid voor het openen van bruggen voor plezier - en
beroepsvaart waarbij meer rekening wordt gehouden met het wegverkeer.
Zo kunnen de onnodige economische schade en irritaties die deze
vertraging veroorzaakt worden verminderd.
• Nieuw Elan is voor een tweede oeververbinding over de Gouwe op de
middellange termijn;
• Nieuw Elan wil samen met de provincie bezien of er een versnelling in
de realisatie van een tweede oeververbinding kan komen om het knelpunt
bij de Boskoopse hefbrug te ontlasten.

Vrachtverkeer
Nieuw Elan wil vracht- en landbouwverkeer weren uit alle kernen met
uitzondering van bestemmingsverkeer. Nieuw Elan wil dat voor het
landbouwverkeer, daar waar mogelijk, separate landbouwwegen worden
aangelegd.
Nieuw Elan wil opnieuw bij de provincie aandringen op het in beide
richtingen voor vrachtverkeer openstellen van de busbaan langs de N207
Alphen aan den Rijn – Leimuiden. Vrachtverkeer rijdt 24 uur per dag,
bussen bij elkaar opgeteld ca. 5 uur.

Beter Bereikbaar Gouwe

Beter Bereikbaar Gouwe
Een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek rondom o.a. Boskoop
en Hazerswoude-dorp is dichterbij gekomen. Nieuw Elan steunt de directe
aansluiting van de N11 Aan de A12 bij Bodegraven. Een nieuwe weg tussen
Boskoop en de N11 heeft eveneens de steun van Nieuw Elan.
Boskoop
Nieuw Elan vindt het van belang dat de haalbaarheid van een 2e
oeververbinding zo spoedig mogelijk wordt onderzocht en gerealiseerd. Het
centrum – Zijde – van de kern Boskoop moet verkeersluw worden als
onderdeel van een goede oplossing voor het knelpunt bij de Boskoopse
hefbrug.

Koudekerk
Sluipverkeer Alphen-Koudekerk via de Maximabrug moet worden
voorkomen. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen en handhaving daarvan in de
Gnephoek nodig.

Knelpunten

Knelpunten
Hazerswoude-Dorp
Nieuw Elan is voorstander van een structurele oplossing voor
verkeersproblematiek veroorzaakt door de N209 ( Gemeneweg) in de
dorpskern van Hazerswoude-Dorp. Het is daarbij van groot belang dat de
maatregelen op korte termijn zo goed als mogelijk bijdragen aan de
leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van het dorp. Daar waar zich
kansen voordoen voor verdere optimalisering moet daarop ingespeeld
worden.
Daar waar blijkt dat de lokale kortetermijnmaatregelen niet toereikend
lijken te zijn om de problematiek voor de langere termijn aan te pakken
dringt Nieuw Elan bij de provincie op het terugdringen van het doorgaand
verkeer op de N209 om zo de afwaardering van de N209 ter hoogte van
Hazerswoude-Dorp mogelijk te maken.
Nieuw Elan vindt het van belang dat met grote voortvarendheid in overleg
met inwoners een onderzoek wordt gedaan naar een
onderdoorgang/tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude -Dorp;
Kerk en Zanen
Nieuw Elan wil een nieuw onderzoek naar een betere ontsluiting van de
wijk Kerk en Zanen nu de NS de frequentie op het spoort Leiden -Utrecht
gaat verdubbelen van 2 naar 4x per uur.

P
Parkeren en handhaving
• Vu u r w e r k
• Cameratoezicht

Gelijk speelveld

Parkeren
Nieuw Elan wil parkeren faciliteren om een gelijkwaardig speelveld te
krijgen tussen de winkelcentra. Voldoende en betaalbare
parkeergelegenheid is belangrijk voor een prettig verblijf in het centrum.
Werknemers van in of nabij het stadshart gevestigde bedrijven en
ambtenaren van de gemeente, dienen bij voorkeur gebruik te maken van de
Castellumgarage. Nieuw Elan wil hierover afspraken maken met de
werkgevers in het Stadscentrum.
Parkeren in de kernen en blauwe zones blijft gratis.
Toezicht en handhaving
Nieuw Elan vindt dat toezicht en handhaving zeer terughoudend moeten
worden toegepast.
Het feit dat een BOA mag bekeuren, betekent niet dat een BOA moet
bekeuren. De communicatie tussen handhaver en inwoner is het
uitgangspunt. Handhaving is een middel als communicatie niet (meer)
werkt.
Cameratoezicht
Nieuw Elan wil meer (mobiel) cameratoezicht op bepaalde plekken zoals
rondom het station Alphen, uitgaansgebieden en plekken waar regelmatig
overlast is, zoals de Snijdelwijk in Boskoop.
Vuurwerk
Nieuw Elan is tegen een algeheel vuurwerkverbod, voor vuurwerkvrije
zones en niet tegen een verbod op knalvuurwerk.

GREENPORT BOSKOOP
• To e k o m s t b e s t e n d i g e b o o m - e n s i e r t e e l t
• Behoud van kennis

G

To e k o m s t b e s t e n d i g e b o o m - e n s i e r t e e l t s e c t o r

Nieuw Elan vindt de samenwerking met Greenport Boskoop essentieel voor
een gezonde en toekomstbestendige boom - en sierteeltsector in de regio
Boskoop. Alleen zo formuleer je de juiste prioriteiten en gedragen
oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening en economie.
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de infrastructuur en bereikbaarheid
van de regio en modernisering van het teeltareaal.
Om de handelsfunctie van de Greenport te versterken zijn maatregelen
nodig op het gebied van:
• infrastructuur: N207 zuid, westelijke rondweg en aansluiting N11 vanaf
ITC;
• uitbreidingsmogelijkheden zowel binnen als buiten de kern Boskoop;
• duurzaam waterbeheer;
• behoud van groen en historisch karakter;
• kennis en innovatie door stimulering onderwijs op MBO en HBO-niveau.

W
Wijken en kernen

Direct met elkaar in contact

Nieuw Elan wil direct in contact staan met alle inwoners van de gemeente.
Alle kernen zijn daarbij belangrijk. Daarom organiseert Nieuw Elan
regelmatig bijeenkomsten op locatie. Onze raadsleden betrekken in alle
kernen actief hun netwerk bij actuele onderwerpen.
Nieuw Elan wil:
• dat het verenigingsleven in de kernen en wijken intact blijft en wordt
gestimuleerd;
• zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en kernen behouden en daar
ook in investeren;
• daarbij een centrale rol voor de multifunctionele accommodaties,
buurthuizen en andere bestaande locaties zoals sportkantines;
• dat deze multifunctionele wijkaccommodaties, buurthuizen en andere
bestaande locaties betaalbaar blijven voor de gebruikers en voorzien in
een gevarieerd programma (programmaraad);
• een jaarlijks terugkerende subsidie voor sociaal maatschappelijke
activiteiten;
• bewonersoverleg in wijken en kernen beter ondersteunen. Dorpsraden en
overleggen zijn de schakels tussen gemeente en inwoners. Dorpsraden
dienen wel de gemeenschap te representeren. De mening van alle voor - en
tegenstanders doet er toe wat Nieuw Elan betreft (zie ook Anders denken
én doen);
• alle kernen de winkelcentra/-gebieden toekomstbestendig maken in
samenwerking met bewoners, vastgoed eigenaren en winkeliers.
* Nieuw Elan wil de leefbaarheid in alle kernen versterken. Op meerdere
plekken in ons partijprogramma worden daar voorbeelden van genoemd.
Daarvoor is forse investering en inspanning noodzakelijk.

Fu n c t i e s v e r s t e r ke n

Nieuw Elan wil onder andere voor:
Zwammerdam:
• woningbouwinitiatieven zoals die van de Belangenvereniging
Zwammerdam ondersteunen;
• een extra impuls geven met extra woningbouw, ook door Publiek
Private Samenwerking;
• realisatie MFA;
• In samenwerking met Ipse de Bruggen de realisatie van een zwembad
en sportzaal mogelijk maken.
Aarlanderveen:
• woningbouw om ook de “eigen jongeren” in het dorp te kunnen laten
wonen;
• Onderzoek naar de realisatie van een multifunctionele accommodatie
met sport- en cultuurvoorziening bij de huidige sportlocatie van SV
Aarlanderveen.
Groenendijk:
• Woningbouw mede door Publiek Private Samenwerking;
• Versterkte functie voor Pleyn 68.
Hazerswoude Rijndijk:
• Transformatie van het Anker met kleinschalige woningbouw;
• Nieuwbouw bassischool met multifunctioneel karakter.
Koudekerk:
• woningbouw op diverse locaties mede door Publiek Private
Samenwerking en steun voor het initiatief in “het oog van Koudekerk”;
• steun voor het openlucht zwembad.

Ve r s t e r ke n r e c r e a t i e v e f u n c t i e s

Hazerswoude-Dorp
• zo spoedig mogelijke start voor aanpassingen aan het kruispunt;
• woningbouw, waaronder veld 3 van de voetbalvereniging transformeren
ten behoeve van woningbouw;
• steun voor het openlucht zwembad.
Benthuizen:
• woningbouwplannen realiseren;
• de sociaal maatschappelijke functie van het dorpshuis de Tas
versterken.
Boskoop:
• het centrum van Boskoop vernieuwen en versterken in samenspraak met
inwoners, vastgoedeigenaren en winkeliers;
• initiatieven van bewoners voor een “nieuwe” functie als theehuis voor
Villa van Teylingen ondersteunen;
• Woningbouwplannen realiseren.
Alphen Stad:
• woningbouwplannen realiseren;
• renovatie en vernieuwing van winkelcentra;
• versterking van de recreatiefunctie in de Randstad en het Groene Hart;
• vergroening van het centrum;
• een “mobiele” 400 meter schaatsbaan;
• een sport- en evenementenhal ter vervanging van de Arena en
Rijnstreekhal;
• vernieuwing/verbetering van de Molukse Kerk aan de Dennenlaan;
• behoud en vernieuwing van de huizen in de Molukse wijk.

Welzijn, zorg en sociaal beleid
•
•
•
•

Iedereen doet mee
Gehandicaptenbeleid
Vi t a l e s a m e n l e v i n g
Right2Challenge
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Iedereen doet mee

Nieuw Elan heeft als uitgangspunt dat iedereen voor zichzelf moet kunnen
zorgen en daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor draagt. Aan de
andere kant weten we dat niet iedereen voor zichzelf kan zorgen en we dan
hebben de plicht om de juiste hulp te bieden.
Onze inwoners moeten worden aangemoedigd om zo lang mogelijk zelfstandig
te participeren. Daardoor kan de gemeente de hulp blijven bieden aan degene
die dat niet of niet zelfstandig meer kunnen, met respect voor de integriteit
van het individu. Degenen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien
door middel van werk, moet een redelijke levensstandaard worden
gegarandeerd.
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) staat zelfredzaamheid
voorop. Voor wie dit nodig heeft, moet er een vangnet zijn. Hulp en
initiatieven vanuit de woonomgeving worden ondersteund om
samenredzaamheid te bevorderen.
De gemeente moet bij zorg- en welzijnsprojecten zelf de regie voeren over de
uitvoering van het beleid. De gemeente blijft verantwoordelijk als projecten
worden uitbesteed. De gemeente moet toezicht houden op het zo efficiënt
mogelijk bereiken van de doelstellingen.
Nieuw Elan wil:
• ervoor zorgen dat iedereen maximaal gebruik kan maken van zijn of haar
capaciteiten;
• dat iedereen de kans heeft op een opleiding en een baan;
• dat niemand bij voorbaat in de steek wordt gelaten of geparkeerd aan de
rand van de samenleving.

A lphen Vitaal

Gehandicaptenbeleid
Nieuw Elan wil gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd,
handicap, religie, enz. We willen een diverse samenleving waar ruimte is
om te zijn wie je bent en een samenleving waar je je vaardigheden en
competenties kunt ontwikkelen. Daarom mogen ook mensen met een
beperking van welke aard dan ook niet worden gediscrimineerd. Indirecte
en directe discriminatie van mensen met een handicap is en blijft
verwerpelijk.
Nieuw Elan wil:
• dat meer mensen met een handicap zich bij de gemeenschap kunnen
aansluiten, ook bij onderwijs en werk;
• dat de wens voor een betere levenssituatie van kwetsbaren en mensen
met een handicap niet alleen een boodschap is voor het sociaal beleid
van de gemeente, maar ook voor het onderwijs -, werkgelegenheids- en
gezondheidsbeleid.

A lphen Vitaal

Vitale samenleving
Nieuw Elan wil een samenhangend beleid op het gebied van vitaliteit.
Voor een vitale samenleving is ook een complete aanpak nodig. Daarbij zijn
verschillende onderdelen en factoren belangrijk, zoals preventie, welzijn,
gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, sport en bewegen.
Een samenhangende en complete aanpak bestaat uit een mix van:
• activiteiten in de wijk, op het werk, op school, in de zorg en bij
sportclubs;
• specifieke aandacht voor jeugd en jongeren;
• samenwerking met professionals en vrijwilligers;
• aandacht voor verschillende doelgroepen en hoe deze te bereiken.

De omgeving van inwoners kan helpen om vitaler te leven. Een gezonde,
veilige en stimulerende omgeving helpt bij een gezonde leefstijl en
daarmee bij welbevinden. Nieuw Elan ziet hierbij ook een rol voor de
nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 wordt ingevoerd.
Door al deze beleidsterreinen in relatie tot elkaar te bekijken, kan een
goed en duurzaam toekomstplan voor elke wijk én de hele gemeente
worden gemaakt en uitgevoerd.

Maat werk bij schuldenproblematiek

Right to challenge
Nieuw Elan is voorstander van het Right to Challenge. Door dit ‘recht om
uit te dagen’ kunnen georganiseerde inwoners zelf met een beter, slimmer,
goedkoper of ander plan komen om een taak van de gemeente over te
nemen.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn ook op het terrein van sociaal beleid onontbeerlijk. Het is
daarom van belang dat de gemeente en de uitvoeringorganisaties met
vrijwilligers in gesprek gaan over de ondersteuning die de vrijwilligers
wensen en dat deze ook structureel geboden wordt.
Sociale zaken
Hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners moet ruimhartig worden
ingezet. Hulp van professionals, ervaringsdeskundigen of ervaren
vrijwilligers kan bestaan uit advies, begeleiding of financiële steun.
Maatwerk bij schulden
Snelle maatwerk ondersteuning bij dreigende schulden is gewenst.
Misbruik moet echter worden aangepakt. De gemeente mag geen
medeveroorzaker zijn van stapelende schuldenproblematiek door oplopende
rente, incasseringskosten en loonbeslagen. De gemeente moet juist een
uitweg bieden.

Par ticiperen als uitgangspunt

Sociale participatie
Nieuw Elan vindt dat inwoners die geen reguliere baan hebben, zich
moeten inzetten voor de maatschappij. Dat is goed voor de sociale
participatie en is in de participatiewet ook zo geregeld. Dit kan bij tal van
organisaties. Waar mogelijk moet deze inzet gericht zijn op het vinden van
een passende betaalde baan. Als dit niet mogelijk is, dan is sociale
participatie het uitgangspunt.
Minder bureaucratie
Nieuw Elan vindt dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben, ook
als het even of langdurig minder gaat. Nieuw Elan vindt dat de gemeente er
moet zijn als dat nodig is, zonder bemoeizuchtig te zijn en met minder
bureaucratie.

O
Onderwijs met perspectief

O n d e r w i j s b i j a l l e f a c e t t e n v a n l e v e n b e t r e k ke n

Meer jongeren hebben onderwijs nodig dat ze kunnen gebruiken op de
arbeidsmarkt. Daarom moet de flexibiliteit worden vergroot en de interactie
tussen onderwijs en het bedrijfsleven worden versterkt. Bedrijven en
organisaties zijn een uitstekende plek om in de praktijk te leren.
Nieuw Elan wil:
• Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 17 jaar, waarbij
kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang,
sport en cultuur geïntegreerd gaan samenwerken;
• een doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen, om zo het kind
optimaal te kunnen begeleiden;
• een betere koppeling tussen de beroepsopleiding en de behoeften van de
arbeidsmarkt;
• behoud en uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden op MBO -niveau in
Alphen aan den Rijn;
• een technisch/agrarische studierichting op MBO -/HBO-niveau in Boskoop;
• hoger beroepsonderwijs in Alphen aan den Rijn, passend bij de specifieke
kenmerken van Alphen zoals logistiek, de groene transitie en recreatie;
• onderwijsinstellingen betrekken bij alle facetten van ‘het leven’ in de
gemeente. Hierdoor worden ook jeugd en jongeren al vroeg bij de
maatschappij betrokken;
• aandacht voor korte opleidingstrajecten die buiten het reguliere onderwijs
vallen, vooral in het volwassenenonderwijs.

Werken in en vanuit de samenleving

www. nieuwelan.nl

