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Aan: 

• Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn 

• Gemeenteraadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn 

Alphen aan den Rijn, 10 april 2020 

Betreft: Petitie resultaten “Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen aan den Rijn”  

 

L.S. 

Naar aanleiding van een krantenartikel in het AD Groene Hart “Plastic omzetten in brandstof: Alphen 
ziet het wel zitten” hebben een aantal bezorgde omwoners een actie opgestart om dit plan van tafel 
te halen. De bezorgde omwoners hebben zich gegroepeerd in Team ACEWA (Anti Chemische 
Experimenten in Woonwijk Alphen a/d Rijn). 
In eerste instantie heeft de Stromenwijk op 26 maart een brief gestuurd naar de griffier 
(geregistreerd onder zaaknummer 302230) en parallel heeft Team ACEWA een online petitie opgezet 
met als titel: “Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn”. De petitie is live gegaan op 31 
maart 2020. 

Zoals bekend zijn de plannen voor een recyclingbedrijf op het Heimanswetering bedrijventerrein van 
tafel, maar het Team ACEWA wil de resultaten van deze petitie toch aanbieden aan B&W en 
gemeenteraadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn om een duidelijk signaal te geven wat er 
leeft in de omgeving van het Heimanwetering terrein.  

In totaal hebben ca. 850 personen deze petitie ondertekend en het overgrote deel is afkomstig uit de 

woonwijken rondom het Heimanswetering terrein, het beoogde locatie voor een chemische fabriek. 

De petitie geeft de ondertekenaar ook de mogelijkheid om aan te geven hoe het Heimanswetering 

terrein als alternatief te gebruiken. Door vrijwel alle bewoners is spontaan “woningbouw” ingevuld. 

Als reden voor het tekenen van de petities geven bewoners aan geen (chemische) fabriek in de 

woonwijk te willen hebben.
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In bovenstaande  “woorden wolk” wordt alle genoemde alternatieven en redenen om petitie te 
onderteken duidelijk weergegeven. Hoe vaker een betreffende woord is gebruik, hoe groter het 
woord wordt afgebeeld. 

Top drie opmerkingen: 

• Niet in een woonwijk 

• Geen chemische fabriek maar woningen 

• Hoort niet in Alphen thuis 

In de bijlage worden de relevante statistieken van de petitie met u gedeeld. De details van de petitie 
worden als een elektronisch bestand met deze brief aangeboden. Uiteraard respecteren wij de 
privacy wet en wij hebben namen en email adressen weggelaten. 
 
Team ACEWA wil duidelijk maken dat met de wensen van de bewoners als uitgangspunt direct 

betrokkene wil zijn en een rol wil blijven spelen als gesprekspartner van de gemeente, voor het 

realiseren van een Leefbare Heimanswetering Omgeving die past in een woonkern.  

Deze aanpak past heel goed bij de wens die al eerder door de gemeente te kennen is gegeven om 

belanghebbende bewoners meer te betrekken bij het beleid en uitvoering rondom de leefbaarheid in 

de wijken. 

In afwachting van uw reactie, 

 

Namens Team ACEWA 

 

Jan Teeuwen – coördinator Team ACEWA 

 

 

 

 

De team leden van ACEWA zijn de volgende verenigingen/bewoners groepen:  

Groenoord, Maak het Hard niet Hard, Marga Klompéstraat, M. Houtmanstraat, Schepenbuurt, Stromenbuurt, 
Watersport Vereniging Alphen en Wielingen 
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Bijlage 1 – Statistieken petitie “Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn”  

(per 08-04-2020) 

 

• Petitie periode: 31-30-2020 tot en met 08-04-2020 
• Aantal niet valide petities: 15x (zijn niet opgenomen in de resultaten). Dit zijn 

ingediende petities waarvan email adres niet bruikbaar was, wellicht foutief 
ingevuld door de ondertekenaar 
 

• Aantal valide petities: 848 (per 08-04-2020); 

• In de eerste twee dagen zijn 768 (90,6%) petities ondertekend; 
• Petitie is via Facebook 303 keren gedeeld; 

 

• Valide petities uitgesplitst naar woonplaats: 

o Alphen aan den Rijn:    805  

o Koudekerk en Hazerswoude:      7  

o Woubrugge:           8  

o elders:                     28  

• Valide petities uitgesplitst naar wijken *:  

    Aantal       In %  

• Ambachtenwijk:        168         19.8%  

• Feministen:                160         18.9%  

• Groenoord:                  16            1.9% 

• Schepenbuurt             121        14.3%  

• Stromenwijk               143         16.9%  

• Wielingen                     17            2,0% 

• Overig                          223         26.2%  

 Totaal           848         100%  

*) op basis van door bewoner aangegeven buurt of straatnaam. In grensgevallen (bijv. Kalkovenweg) is toewijzing 
gedaan naar kennis van beheerder. Geen specifieke splitsing aangebracht tussen de groepen Marga Klompé en M. 
Houtman. Achterban van MHHNH en WVA hebben plaats en straatnaam opgegeven en derhalve niet apart 
geregistreerd 

• Alternatief of reden voor tekenen: zie overzicht  

• Aantal valide petities met alternatief en reden voor tekenen:  486 (57.3%) 

• Aantal valide petities met alternatief of reden voor tekenen:   350 (41,3%)  

• Aantal valide petities zonder alternatief en zonder reden:         12 ( 1.4%)  

 

Aantal valide petities met verzoek voor update/vervolg informatie via email: 503 (59,3%) 
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