
LUISTEREN EN DOEN!
LOKAAL, MET GEZOND VERSTAND.

Bekijk hier onze plannen 

voor Ridderveld

Gebruik de stempas voor:

Scan mij!

NIET WEGKIJKEN MAAR

AANPAKKEN!
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Het nieuwe midden
Gemeentepolitiek is soms moeilijk, maar ons doel is simpel: de mening 

van onze kiezer moet de raad in! Wij streven naar een betrouwbare, 

sociale en open gemeente waar we besluiten durven nemen en 

resultaten boeken. De situatie bepaalt ons standpunt, omdat we 

dichtbij zijn en helemaal onafhankelijk. Wij hebben geen goedkeuring 

nodig van een landelijk partijbestuur, maar willen het beste voor alle 

inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar kernen!

Luisteren en doen
Het gaat ons om het resultaat. Wij besteden liever geld aan 

oplossingen dan aan luchtkastelen en werken samen met iedereen die 

realistische ideeën heeft. Soms ook als die ideeën anders zijn dan de 

onze, als dat voor de gemeente het beste is. Hebben we het een keer 

mis? Dan zullen we dat niet ontkennen en ons standpunt veranderen. 

Zelfs het terugdraaien van een reeds genomen, maar verkeerd besluit 

is dan voor ons bespreekbaar. Dát is gezond verstand! Daarvoor 

moeten we blijven luisteren, naar iedereen. Politiek moet problemen 

oplossen, niet maken. Wij zijn onafhankelijk, lokaal aanwezig en vinden 

dat politiek logisch en begrijpelijk moet zijn.

Wij gaan voor logisch
Wat nodig is, kost soms geld. Gemeentegeld moet mensen helpen en 

de gemeente moet dit regelen. De thuishulp moet kunnen verzorgen 

en we hebben niks aan plannen om eenzaamheid tegen te gaan als 

buurthuizen gesloten worden. Wij gaan voor logisch. Daarom lossen 

we veel liever verkeersproblemen op dan het te hebben over een 

rechtstreekse vaarroute van het centrum naar de Zegerplas. Leuk! Als 

we eerst heel erg veel andere dingen beter hebben gemaakt. 

Nieuwsgierig? Lees ons verkiezingsprogramma op www.rijngouwelokaal.nl

Ridderveld

RijnGouweLokaal heeft zich in de afgelopen vier jaar met succes ingezet 
voor het behoud van de kinderboerderij, maar ook hebben we de gemeente 
vaak gewezen op de problemen in bijvoorbeeld de Diamantstraat. 
Wegkijken heeft geen zin: overlast moet hard worden aangepakt. Dat 
geldt ook voor het illegaal dumpen van afval: vuilcontainers moeten vaker 
worden geleegd zonder dat mensen per zak moeten betalen.

In Ridderveld kan nog veel opgeknapt worden: van de stoep tot 
speeltuintjes, groen en plekken waar de hond uitgelaten kan worden.

Met name in Ridderveld moet heel kritisch worden gekeken naar plannen 
voor het bouwen van huizen. De laatste paar grasveldjes aan bijvoorbeeld 
de Saffierstraat en de Korenbloemweg mogen daarvoor absoluut niet 
gebruikt worden.

Ook voor de inwoners van Ridderveld met een kleinere portemonnee 
moet de overstap naar duurzamere energie betaalbaar blijven.

Stichting Vrouw vinden wij heel erg belangrijk en zou op elk vlak door 
de gemeente gesteund moeten worden. Van Stichting Max vinden wij 
dat, als dat nodig is, de gemeente in goed overleg met de stichting moet 
zorgen voor een andere locatie.

1. Ank de Groot-Slagter: Alphens’ meest ervaren 

gemeenteraadslid. Politiek moet gaan over gezond verstand. 

Over logica. Het belang van alle inwoners van onze gemeente 

staat bij haar voorop. En dat blijft zo!

9. Wesley Kamping: Als beveiliger en scheidsrechter weet hij 

wel raad met mensen die ongewenst gedrag vertonen. Hij wil 

zijn steentje bijdragen om van Ridderveld een nog leukere en 

veiligere plek te maken om te wonen en te recreëren.

16. Gisela Buitelaar-Hulscher: Als inwoonster van Ridderveld wil 

zij meehelpen dit stukje van Alphen een plek te laten zijn waar iedereen 

zich welkom voelt. Dit geldt uiteraard ook voor de rest van de gemeente. Er 

moet aandacht blijven voor betaalbare woningen, groen en speelruimte!
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