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Aan:  

• College B&W - Alphen aan den Rijn 

• Fractieleiders – Alphen aan den Rijn 

• Commissie raadsleden Ruimtelijke Ordening en Economisch Domein – Alphen aan den Rijn 

 

Alphen aan den Rijn, 17 juni 2020 

 

Geachte college B&W, fractieleiders en commissie raadleden, 

 

Via de griffie heeft LOHW informatie mogen ontvangen over de beantwoording van de 

gemeente naar aanleiding van 3 artikel 40 vragen van Rijn Gouwe Lokaal (RGL) op de 

ontwikkeling van het Heimanswetering terrein, het voormalige Bos Beton terrein. 

Naar aanleiding van de vragen van RGL van mevrouw De Groot-Slachter van 27 april jl. en 

de beantwoording van de gemeente op 10 juni 2020 heeft LOHW de sterke behoefte te 

reageren aangezien enkele antwoorden hetzij niet duidelijk, niet juist, niet compleet zijn en 

toelichting nodig gewenst is, 

Onderstaand treft u onze op- en aanmerkingen naar aanleiding van de gepubliceerde 

beantwoording van de gemeente in het document: “ondertekende beantwoording artikel 40 

vragen Heimanswetering.pdf”. Voor de duidelijkheid is per punt aangegeven wat het 

onderwerp is en u treft onze op-en aanmerkingen achter de tekst LOHW 

1.  
a. Bevestiging: LOHW: Het antwoord is geen antwoord op de gestelde vraag. Op 31 
maart heeft zowel wethouder van As (om 12:50 uur) als wethouder Maat (om 13:02 
uur) telefonisch bevestigd aan de heer Teeuwen van LOHW dat het plan voor een 
haalbaarheidsonderzoek van tafel is. Het onderzoek is van tafel omdat een van de 
twee partijen zich heeft teruggetrokken. Beide wethouders hebben onafhankelijk van 
elkaar gezegd dat de wethouders van As, Maat en van Velzen gezamenlijk naar de 
provincie gaan om te pleiten voor woningbouw op het voormalige Bos Beton terrein. 
Het bezoek naar de provincie zal besloten zijn in het college bijeenkomst van 31 
maart jl (gemeld door zowel Van As als Maat). In een WhatsApp bericht met 
wethouder van As op 3 april is tevens toegezegd dat Van As gaat pleiten voor 
woningbouw bij de provincie. Deze WhatsApp bericht is desgewenst beschikbaar. 
b. Termijn: LOHW: zie opmerking bij 1a 
c. Strekking/rol: LOHW: Geen woord over voormalig Bos Beton terrein in het 

verlengde van onze reactie en toezegging bij vraag 1a. 
d. Voorkomen: LOHW: Indien het college van mening is dat woningbouw beter is 

voor Alphen aan den Rijn, om mede te voldoen aan de noodzakelijke 
binnenstedelijke woningbouwproductie, kan de gemeente toch door proactief te 
handelen zelf het terrein aankopen, bestemming aanpassen en dan woningen 
bouwen.  
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e. Verplaatsen: LOHW: Op 3 juni heeft wethouder Van As na een WhatsApp bericht 
van de heer J. Teeuwen binnen enkele minuten gereageerd door te bellen. In het 
gesprek heeft Van As het volgende bevestigd: 

• Dat de wethouder zelf niet gesproken heeft met de 
provincie/gedeputeerde A. Koning, ondanks zijn en wethouder Maat 
eerdere toezeggingen, maar dat hij dit bij de eerst volgende overleg zal 
doen 

• Wethouder Van As heeft bevestigd dat het zand- en grindbedrijf en 
mengvoeder bedrijf op het Rijnhaven Oost terrein niet naar het voormalige 
Bos Beton terrein gaan. Het moet toch mogelijk zijn voor de gemeente 
Alphen aan den Rijn, al dan niet met hulp van de provincie uitplaatsings- 
regels op te nemen ter voorkoming dat er nog meer overlast gevende 
bedrijven naar het Heimanswetering terrein komen? 

f. Uitplaatsen: LOHW: Wij hebben van de heer J. Wijfje van de firma Van Schip 
begrepen, dat op 10 juni jl een gesprek is geweest met de gemeente waarin Van 
Schip duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat zij bereid zijn om te worden uitgeplaatst 
en hierover graag in gesprek gaan met de gemeente.  

g. Bebouwing: 
1. Verkeersmaatregelen: LOHW: niet concreet en duidelijk hoe de gemeente 

denkt dit te regelen. Beseft de gemeente wel hoe gevaarlijk en ongeschikt 
de Staalweg (veendijk) is voor zwaar en intensief vrachtverkeer. Beseft de 
gemeente dat het vrachtverkeer allemaal via de Kalkovenweg, langs het 
Wellantcollege moet rijden waar ruim 400 scholieren dagelijks naar toe 
gaan. Het zal de gemeente sieren als zij nu al met oplossingen komen om 
de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. 

2. Sluipverkeer: LOHW: Zie de beantwoording onder (1) 
h. Vergunning: LOHW: Voor zover wij kunnen nagaan is dit antwoord is onjuist. De 

gemeente heeft op 29 mei jl gecommuniceerd dat de weigering onherroepelijk is 
(zie bijlage #1 brief: geen bezwaar mogelijk verzoek intrekking.pdf). Verder wordt 
geen antwoord gegeven op de gesteld vragen h.(1) en h.(3). 
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a. Chemisch fabriek: LOHW: Begrijpen wij het goed dat het plan nog steeds 
actief is en dat de gemeente Alphen aan den Rijn serieus de mogelijkheid open 
houdt voor een vestiging van een dergelijke fabriek binnen haar 
gemeentegrenzen. Vreemd gezien de brief van wethouder Maat van 2 april jl 
(zie bijlage #2), vreemd ook omdat de voorzitter van de gemeenteraad 
mevrouw Spies in de raadsvergadering gezegd heeft dat het plan van tafel is. 
Vreemd ook in het kader van onze opmerkingen op vraag 1a. 

b. Communicatie: LOHW: Het antwoord zien wij als een loze belofte. Gemeente 
en wethouder zijn erg passief in dit kader. Initiatief moet altijd komen vanuit de 
bewoners, zoals ook bij recentelijk voorbeelden: Polenhotel, speeltoestellen 
verwijdering en chemische fabriek. Verder constateren we dat ingezonden 
brieven nog niet formeel zijn beantwoord door de gemeente zoals: 

• Brief van de Stromenwijk van 26 maart jl 

• ACEWA nog geen officiële reactie/antwoorden gekregen van 
B&W/gemeente op de ingediende open brief met petitie resultaten van 
10 april jl.  

• LOHW nog geen officiële reactie/antwoorden gekregen van 
B&W/gemeente op de woonvisie document van 27 april jl  
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3  
a. Een project: LOHW: Niet duidelijk wat bedoeld wordt met “onrendabele top van 

verplaatsing”. Geen probleem om het als twee verschillend projecten te zien. 
Als de gemeente dezelfde aanpak hanteert als bij Rijnhaven Oost, moet het  
toch ook mogelijk zijn om woningbouw te realiseren op het Heimanswetering 
terrein, nu duidelijk is dat Van Schip open staat voor over uitplaatsing. Dit zal 
ook een gunstig effect hebben voor toekomstige woningbouw in de Gnephoek. 

b. Termijn: LOHW: Duidelijk antwoord, ware het niet dat Van Schip recentelijk 
contact heeft gezocht met de gemeente, een gesprek heeft plaatsgevonden 
(met o.a. Van As en Van Velzen en vertegenwoordigers van Van Schip), maar 
schijnbaar zijn hier geen resultaten voor zover wij weten. 

PS. De twee WhatsApp gespreken tussen wethouder Van As en de heer J. Teeuwen zijn 
beschikbaar na akkoord van de wethouder Van As. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens alle team leden van LOHW* 

M. van Lieshout &  J. Teeuwen  

e-mail: lohw20@gmail.com 

 

*) De draagvlak van LOHW wordt bepaald door de volgende bewonersgroepen/verenigingen/organisaties en 

achterban: 

• Bewonersgroep Groenoord – C.J. Zandbergen - secretaris bewonersgroep  

• Vereniging Maak Het Hart niet Hard – P. Martens - voorzitter 

• Buurtpreventie M. Klompéstraat – F. Franken - voorzitter 

• Bewoners groep M. Houtmanstraat - B. Hegeman – coördinator 

• Buurtpreventie werkgroep Schepenbuurt/Weteringpark – J. Teeuwen - voorzitter 

• Huurdersvereniging Stromenwijk Woonforte (huurders) – K. Vreeswijk – voorzitter 

• VvE Vliestroom – C.J. Zandbergen - Technische Commissie 

• Bewonersvereniging Wielingen –Jan Oltvoort - secretaris 

• Wellantcollege – J.P. Wijnhorst – schoolleiding 

Kopie:   leden van LOHW 

Bijlagen: 

• Bijlage 1: brief: geen bezwaar mogelijk verzoek intrekking.pdf 

• Bijlage 2: brief: Reactie op bericht bestemming bedrijventerrein Staalweg.pdf  

mailto:lohw20@gmail.com
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• Bijlage 1: brief: geen bezwaar mogelijk verzoek intrekking.pdf 
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Bijlage 2: brief: Reactie op bericht bestemming bedrijventerrein Staalweg.pdf 

 


