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WEEK 1
4 januari 2023

Dienstverlening gemeente 
Openingstijden en afspraken 
Bekijk hieronder de openingstijden voordat u langs-
komt. Meestal is het maken van een afspraak verplicht. 
U kunt het Serviceplein eventueel ook zonder afspraak 
bezoeken. Houdt u dan wel rekening met een langere 
wachttijd. Heeft u verkoudheidsverschijnselen of 
koorts, stel dan uw bezoek uit. Waar mogelijk regelt u 
zaken online of stuurt u ons een e-mailbericht.

Balie Burgerzaken (met afspraak) 
maandag: 13.00-16.30 uur 
dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-16.30 uur
vrijdagavond: 16.30 tot 20.00 uur (alleen voor 
paspoort, rijbewijs, ID-kaart, verhuizing, verklaring 
omtrent gedrag en uittreksels) 

Serviceplein (met én zonder afspraak) 
• maandag: 13.00-16.30 uur 
• dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-16.30 uur 

Telefonisch contact
Telefoonnummer 14 0172. Maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur. Bellen uit het buitenland: 00 
31 172 465 231. 
U kiest in het telefoonmenu:
• Optie 1 voor uitkeringen, bijzondere bijstand, 

schulden of leerplicht.
• Optie 2 voor andere vragen.
Voor dringende meldingen kunt u ons ook buiten 
kantoortijden bellen
Voor vragen over Wmo kunt u rechtstreeks bellen met 
Tom in de Buurt, via 088 - 90 04 567.

Meer informatie 
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact leest 
u alle details over onze dienstverlening, openings-
tijden en contactmogelijkheden. Voor contact met 
Rijnvicus kijkt u op www.rijnvicus.nl.

Lees het laatste nieuws op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Of volg ons via:

Op dinsdag 10 januari 2023 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaar-
schriften: 

20:10 uur: Bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom 
voor de aanwezigheid van een illegaal gebouwd 
bouwwerk.

20:50 uur: Bezwaar tegen het Woo-besluit over het 
openbaar maken van informatie van vijftien bestuurlijke 
aangelegenheden.

21:30 uur: Bezwaar tegen de omgevingsvergunning met 
kenmerk V2022/526 voor het wijzigen van de hoofd-
draagconstructie aan de Prinses Irenelaan 80 in Alphen 
aan den Rijn.

De hoorzittingen vinden plaats op het gemeentehuis. Als u 
meer informatie wilt over deze onderwerpen of de zitting 
wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met het secreta-
riaat van de Commissie bezwaarschriften, via het e-mail-
adres commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172 - 46 59 83. Houd er rekening mee 
dat de agenda altijd door omstandigheden kan wijzigen.

Publicaties
Bekendmaking plan verpachting twee percelen, 
Hoogendoornlaan, nabij nummer 29, Alphen 
aan den Rijn
Gemeente Alphen aan den Rijn is van plan om twee 
percelen grasland te verpachten met een oppervlakte van 
52.700 m2. De percelen staan in het kadaster bekend als 
Alphen aan den Rijn, sectie G, nummers 768 en 851. Deze 
percelen liggen aaneengesloten aan de Hoogendoornlaan, 
nabij huisnummer 29. U vindt de volledige tekst op  
www.officielebekendmakingen.nl (zoek op ‘Hoogendoorn-
laan’).

Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rijndijk 
263A, Hazerswoude-Rijndijk
Op 22 december 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 
2022204090. Het gaat om de aanvraag van milieuneutrale 
veranderingen op de Rijndijk 263A in Hazerswoude-Rijn-
dijk. Milieuneutraal betekent dat de verandering geen 
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 
veroorzaakt dan volgens de huidige omgevingsvergun-
ning is toegestaan. De vergunning is toegekend. Het 
besluit gaat over de volgende onderdelen: milieuneutraal 
wijzigen.

Inzien
De documenten liggen niet officieel ter inzage. Het besluit 
en de daarbij behorende documenten kunnen op afspraak 
worden ingezien bij Gemeente Alphen aan den Rijn. 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaar-
brief indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Gemeente Alphen aan den Rijn. De termijn voor 
het indienen van een bezwaar start op 23 december 2022 
en duurt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen 
van een bezwaarbrief gewoon geldig. Het bezwaarschrift 
wordt bij voorkeur digitaal ingediend via de website  
van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. U kunt de bezwaarbrief ook per 
e-mail indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per 
post sturen naar college van burgmeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencom-
missie, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. De 
bezwaarbrief moet worden ondertekend en bevat ten 
minste uw naam en adres, de datum van de brief, een 
omschrijving en kenmerk van dit besluit en de reden van 
het bezwaar. Verder vragen wij een kopie van het besluit 
waar het om gaat mee te sturen en uw telefoonnummer en 
e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening 
Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, 
kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voor-
lopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de 
rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningen-
rechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. 
Kijk op de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor 
meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening. De behandeling van een 

verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met 
zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voor-
ziening aanvragen als u ook een bezwaar heeft ingediend.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 
000.

Vergunningen
21 t/m 27 december 2022 

Wilt u plannen inzien? Neem dan contact op per e-mail: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl of via telefoonnummer 14 
0172. 

Ingekomen aanvragen
Aarlanderveen
-  Noordeinde 15 B
 splitsen woning in 2 appartementen (V2022/1015)
-  Nieuwkoopseweg 9
 bouwen veldschuur (V2022/1017)
-  Dorpsstraat 36
 plaatsen zonnepanelen op dak (V2022/1018)
-  J. van Damstraat
 bouwen 12 woningen (V2022/1023)
Alphen aan den Rijn
-  Ondernemingsweg 2 E
 vervangen overheaddeur door kozijn (V2022/1016)
-  Prinses Beatrixlaan 4
 tijdelijk plaatsen 3 noodlokalen (5 jaar) (V2022/1020)
-  Helmhof 54
 vervangen carport en berging (V2022/1021)
-  Westkanaalweg 18, kavel 2
 bouwen vrijstaande woning (Landgoed Verboom) 

(V2022/1022)
-  Pieter Floriszstraat 1 A
 aanbrengen extra woonlaag op eerste verdieping 

(V2022/1025)
-  Groenoord 128
 plaatsen 2 luchtverwarming buitenunits op dak 

(V2022/1029)
-  Amerikalaan 43
 plaatsen dakkapel achterdakvlak (V2022/1030)
Benthuizen
-  Margrietstraat 10
 plaatsen dakkapel voordakvlak (V2022/1014)
-  perceel B/3419
 bouwen 16 appartementen ‘De Korf II’ (V2022/1026)
Boskoop
-  Suikerpeer, kavel 322
 bouwen woning (V2022/1013) 
-  Rozenlaan 49
 plaatsen 1 warmtepomp buitenunit en 2 airco buiten-

units (V2022/1028)
Hazerswoude-Dorp
-  Jan Steenstraat 26
 vergroten en wijzigen woning door opbouw op 

aanbouw (V2022/1012)
-  Westzijdeweg 71 A
 plaatsen veldschuur (V2022/1019)
-  Dorpsstraat 235
 uitbreiden woning aan voorkant (V2022/1024)

Commissie bezwaarschriften



-  Voorweg 79
 afwijken bestemmingsplan voor legaliseren 

bedrijfsactiviteiten (V2022/1027)
-  Dorpsstraat 197
 slopen binnenmuur (V2022/1031)

Let op: tegen de eerdergenoemde ingekomen 
plannen kunt u nog geen bezwaar indienen. U 
kunt wel uw mening laten weten door een e-mail 
te sturen naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl. 
Of per post: Gemeente Alphen aan den Rijn, 
t.a.v. team Vergunningen, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Uw mening kan worden 
meegenomen in de verdere besluitvorming. U 
kunt pas bezwaar maken als de vergunning is 
verleend. 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  's-Molenaarsweg 1 (23-12-2022) 
 afwijken bestemmingsplan kantoor naar wonen 

(V2022/952)
-  Hooftstraat 154 (27-12-2022)
 realiseren dakopbouw (V2022/836)
-  Grashof 35 (27-12-2022)
 bouwen aanbouw aan zijgevel (V2022/916)
Benthuizen
-  Geerweg 5 (23-12-2022)
 afwijken bestemmingsplan voor mantelzorgwo-

ning (V2022/989)
Boskoop
-  Reijerskoop 37 (21-12-2022)
 tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor kamer-

verhuur (V2022/845)
Hazerswoude-Dorp
-  naast Hoogeveenseweg 10 (23-12-2022)
 bouwen woning (V2022/857)
-  Naast Hoogeveenseweg 10 (23-12-2022)
 bouwen Zeeuwse schuur (V2022/860)
Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 122 (21-12-2022)
 uitbreiden bestaande woning achterzijde 

(V2022/887)
-  J.G. van der Stoopweg 19, kavel 4 (22-12-2022)
 plaatsen hekwerk (V2022/931)

-  De Boomgaard 21 (23-12-2022) 
 plaatsen dakkapel voordakvlak (V2022/890)

Verlengen beslistermijn
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 2 A 
 realiseren tijdelijke uitrit (V2022/917)
Boskoop
-  Noordeinde 291
 realiseren terras achterzijde woning (V2022/892)
-  tussen Biezen 129 en Reijerskoop 88 
 kappen 2 rode beuken, graven sloot en aanleg 

wandelpad (V2022/895)
Koudekerk aan den Rijn
-  Lagewaard 22 A
 afwijken bestemmingsplan voor schapenfokkerij 

(V2022/762)

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Europapark en Oude Wereld
 Koningskermis Alphen aan den Rijn van 21 t/m 

27 april 2023 (E2022/354)

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 81 
 (Horeca-)exploitatievergunning (Bistro De 

Gelaarsde Kat B.V.) (D2022/116)

Alcoholwetvergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 81 
 Alcoholwetvergunning (Bistro De Gelaarsde Kat 

B.V.) (D2022/115)

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat (op grond van artikel 62 van 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) 
ontheffing voor het berijden van wegen met brede 
voertuigen binnen de gemeente is verleend.  
Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. heeft per 11 
januari 2023 ontheffing gekregen voor het met 

brede voertuigen berijden van de 
Ziendeweg waar een breedtebeper-
king geldt in de gemeente Alphen 
aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 1 februari 
2023 ter inzage bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis.

Bezwaar 
Voor de hiervoor genoemde besluiten geldt 
de bezwaarclausule, zie colofon.

Ontheffing openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan 
den Rijn maken bekend dat er een ontheffing 
is verleend voor het in gebruik nemen van 
openbaar gebied binnen de gemeente.
- De heer A.J. de Freiter heeft ontheffing 

gekregen om van 1 januari tot en met 31 mei 
2023 diverse objecten te plaatsen in het 
openbaar gebied aan de Gravenstraat in 
Alphen aan den Rijn. Dit besluit ligt tot en met 
1 februari 2023 ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. 

- Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. 
heeft ontheffing gekregen om van 9 januari tot 
en met 8 december 2023 diverse objecten te 
plaatsen in het openbaar gebied aan de het 
Burgemeester Visserpark in Alphen aan den Rijn. 
Dit besluit ligt tot en met 3 februari 2023 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis.

- Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. 
heeft ontheffing gekregen om van 9 januari tot en 
met 8 december 2023 een opslagdepot te 
plaatsen in het openbaar gebied aan de Voorstraat 
ter hoogte van de parkeerplaatsen gelegen onder 
viaduct Julianabrug (Westzijde) in Alphen aan den 
Rijn. Dit besluit ligt tot en met 3 februari 2023 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis.

Bezwaar
Voor de hiervoor genoemde besluiten geldt de 
bezwaarclausule, zie colofon.

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderdocumenten 
in de vergaderkalender www.alphenaandenrijn.nl/Raad/Vergaderkalender_agenda_s_en_vergaderstukken. Voor 
meer informatie over de vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@alphenaandenrijn.nl.

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de Raadspraak, 
de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

• U kunt de openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de website van de 
   gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 
• Inspreken tijdens een vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
   griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 12 januari 2023, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein 
(19.30 uur, raadzaal)

• Eerste debat programma buitengewoon waardevol buitengebied
• Presentatie Holland Rijnland over de concept Regionale Woonagenda en concept Regionale 
   huisvestingsverordening

Donderdag 12 januari 2023, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein 
(19.30 uur, vergaderkamer II)

• Eerste debat (her)bestemming van het voormalige raadhuis, Burgemeester Visserpark, 
   Alphen aan den Rijn

Donderdag 19 januari 2023, informatiemarkt Euromarkt, Alphen aan den Rijn 
(20.00 uur, commissiekamer II)

Donderdag 19 januari 2023, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.30 uur, raadzaal)

• Eerste debat eeuwige grafrust KNIL-veteranen en financiële gevolgen
• Presentaties (naar aanleiding van de jaarverslagen 2021) van de functionaris gegevensbescherming, 
   de functionaris integriteit, de functionarissen interne en externe (Nationale Ombudsman) 
   klachtbehandeling, de extern adviseurs en de Commissie bezwaarschriften

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 



Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  
van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl 
Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl
Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 
vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 
Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 
istockphoto e.a.).

Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschikking 

een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester 

en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen 

aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en 

wethouders kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het 

  college van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

  staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

  burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


