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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, 25 mei 2020 

 

 

Betreft: Investeringsprogramma reconstructies openbare ruimte 2020-2025, gebied Schepenbuurt  

 

L.S. 

 

Voor de raadsvergadering van 28 mei 2020 is in de agenda onder punt 4.3.g Collegebesluit 

Investeringsprogramma openbare ruimte (306143) opgenomen. 

Het valt ons wederom op, dat er geen plannen zijn gemaakt voor de reconstructie van onze woonwijk 

Schepenbuurt in deze plan horizon, terwijl de werkgroep Schepenbuurt reconstructie / groot 

onderhoud al diverse keren aanhangig hebben gemaakt bij de gemeente: 

• Op 14 november 2018 heeft de werkgroep Schepenbuurt met wethouder Schotanus overleg 

gehad omtrent de wensen om reconstructie van de Schepenbuurt op te laten nemen in de 

toekomstige plannen van de gemeente, nadat we gezien hadden dat we in het Wijkplan 

Ridderveld 2018-2022 geen plan is gemaakt voor reconstructie van de het gebied 

Schepenbuurt; 

• In september 2019 heeft een schouw in de Schepenbuurt samen met de politie en de 

gemeente plaats gevonden. Er zijn toen diverse verbeterpunten vastgelegd en is ons beloofd 

dat wij mogen meedenken en voorstellen mogen inbrengen. 

Twee verbeterpunten van de schouw zouden opgelost worden in combinatie met de 

reconstructie van de Schepenbuurt t.w.: 

o Verkeer van rechts problematiek 

o Inrichting kruispunt Galjoen, Brigantijn en Woubrugseweg 

• Op 1 oktober 2019 tijdens de college B&W rondgang door de Schepenbuurt is hierover ook 

aandacht gevraagd (zie uitgereikte hand-out van de rondgang); 

Met name de toename van sluipverkeer en onduidelijke/niet consistente inrichtingen van 

kruispunten en straten binnen de woonwijk. Dit heeft ook invloed op de verkeersveiligheid, terwijl de 

stoepen/wandelpaden/trappen scheef zijn en gevaar kunnen leveren voor voetgangers. 

  



Werkgroep Schepenbuurt – Alphen aan den Rijn 
 

 

Bezoek onze webpagina: www.bpschepenbuurt.nl 
   
Datum: 25 mei 2020 
Versie 1.0  Pagina: 2 

 

In de inleiding van het investeringsprogramma document is als uitgangspunt aangegeven “dat de 

openbare ruimte gemiddeld eens in de dertig jaar (technisch en functioneel) toe is aan een 

opknapbeurt.” 

Verder is aangegeven dat de voorbereidingstijd van een opknapbeurt ca. 2 jaar vergt en dat het 

investeringsprogramma een periode inclusief uitvoer tot en met het jaar 2017 zal zijn. 

De woningen in de Schepenbuurt zijn omstreeks 1988/89 opgeleverd en sindsdien heeft er beperkte 

reconstructie van de openbare ruimte plaatsgevonden (Woubrugseweg). Het is correct om te 

constateren dat in het Schepenbuurt weinig verzakkingen plaatsvinden, maar nu na ruim 30 jaar zijn 

de straten, stoepen, opritten, openbare trappen tussen de woningen en langs de Brigantijn, de 

parkeerplaats bij de haven en het plein voor het appartementengebouw aan de Schoener toch wel 

verzakken en de inrichting is niet meer van deze tijd. Ook komen steeds meer plassen op de straat te 

staan doordat het regenwater niet stroomt naar de afvoerputten. 

Dit bekent dat de Schepenbuurt niet eerder opgeknapt gaat worden dan 2028 of later en dit vinden 

wij niet juist en derhalve pleiten wij om de Schepenbuurt reconstructie op te nemen tegelijk met de 

reconstructie/opknapbeurt van het Weteringpark in 2023 (zie onderstaand kaartje uit het 

investeringsprogramma). 
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Wij zouden graag van u horen wat de overwegingen zijn om de Schepenbuurt ondanks diverse 

eerdere discussies niet in de planning 2020-2025/27 op te nemen. 

De werkgroep Schepenbuurt wil samen met de bewoners mee denken aan het herinrichten van de 

Schepenbuurt teneinde de veiligheid van de verkeersdeelnemers wordt verhoogd en sluipverkeer 

door de woonwijk wordt tegen gegaan. Wij nodigen u uit met u door de wijk te lopen om de 

behoefte aan onderhoud door te nemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens de werkgroep Schepenbuurt 

 

Jan Teeuwen – voorzitter werkgroep Schepenbuurt  

Email: bpschepenbuurt@gmail.com 

 

 

 

De werkgroep Schepenbuurt vertegenwoordigen de bewoners van de volgende straten: Bark, 

Brigantijn, Galjoen, Klipper, Kotter, Schoener, Tjalk en Windjammer  
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