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Webinar: Op 16 februari jl. heeft het projectteam van de Gemeente Alphen aan den Rijn in een 

Webinar de plannen van de Noordrand gepresenteerd. Ca. 1.200 bewoners zijn hiervoor uitgenodigd, 

echter slechts 240 belanghebbenden hebben aan de Webinar deelgenomen. Via privé chat optie 

konden de deelnemers vragen stellen en in de Webinar van 15 en 22 maart a.s. zal het projectteam 

ingaan op deze vragen en antwoorden toelichten. 

LOHW: Leefbaar Omgeving Heimanswetering is één van de klankbordgroepen waarmee de Gemeente 

de Masterplannen bespreekt. LOHW, een groep van bewoners uit o.a. de Schepen-, Stromen- en 

Feministenbuurt, heeft een vragenlijst opgesteld en gepubliceerd via diverse media. Met deze 

vragenlijst wil LOHW peilen wat de wensen en eisen van de bewoners zijn om goed de belangen te 

kunnen behartigen in de gesprekken met het projectteam in de klankbordgroep.  

Samenvatting resultaten vragenlijst: Maar liefs 219 bewoners uit de buurtschappen rondom de 

Noordrand in de wijk Oudshoorn, hebben de vragenlijst ingevuld. Merendeel van de deelnemers 

komen uit de buurten Schepen- en Feministenbuurt (75%). De overige deelnemers wonen in de 

Ambachten-buurt, Stromenbuurt en overige buurten in de wijk Oudshoorn. De Webinar wordt als 

waardevol en duidelijk gewaardeerd. De deelnemers laten wel duidelijk weten dat er nog veel vragen 

zijn op het gebied van: verkeer & ontsluiting, participatie en consequenties voor de leefbaarheid. 

Diverse deelnemers geven ook aan dat het participatie proces niet transparante is, geen inspraak, geen 

dialoog, te weinig details, en zijn overtuigd dat alles al vast staat. 

Effecten Noordrand: Over het algemeen verwachten de deelnemers dat met de komst van de 

Noordrand negatieve effecten zal geven voor de eigen woonomgeving, zoals meer (sluip)verkeer, 

vervuiling (licht/lucht/geluid/horizon), waardedaling van hun huizen, etc. Men heeft grote twijfels over 

de ontsluiting capaciteit van de Noordrand, die over de huidige nauwe straten zullen moeten gaan. 

Feministenbuurt deelnemers (45%) hebben een negatiever bijdrage verwachting dan de Schepenbuurt 

deelnemers (31%). De Webinar deelnemers (45%) hebben een negatiever bijdrage verwachting over 

de gevolgen dan de niet Webinar deelnemers. Ook de veiligheidsbeleving wordt als negatief ervaren 

door deze ontwikkelingen. De deelnemers verwachten wel dat de Noordrand zal worden voorzien van 

veel groen, speelvoorzieningen en OV, maar het weegt niet op de te verwachte negatieve aspecten. 

Betrokkenheid: Een groot gedeelte van de deelnemers vraagt om een samenvatting van de vragenlijst, 

wat duidelijk aangeeft dat men betrokken is met zijn woonomgeving. Verder blijkt dat deelnemers 

betrokken zijn om elkaar en de buurt te helpen en te ondersteunen en ook zich hiervoor te willen 

inzetten. Een aantal deelnemers willen ook in overleg gaan met LOHW over een aantal onderwerpen, 

welke op de agenda staan van LOHW.  

Voor meer informatie over LOHW of detail analyse van de vragenlijst, email naar: lohw20@gmail.com 
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