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Hufterige
Alphenaren
Aanpak ongewenst gedrag
Het is al jaren een stokpaardje van wethouder Hans
Groen in’t Wout: het hufterige
gedrag van medestadsbewoners. Om dit gedrag tegen
te gaan, wil het college van
Burgemeester en Wethouders
succesvolle en veelbelovende
delen van het beleid voortzetten. Ook worden verbeteringen aangebracht.

u Eveline J. Verhoeve
U Alphen aan den Rijn
Hans Groen in’t Wout kan genoeg voorbeelden noemen: hondenpoep, hangjongeren, zwerfafval en dumpingen. Op al deze
terreinen is de laatste jaren langzaam maar zeker ingezet. Vaak
met medewerking van buurtbewoners: ,,Door drieduizend
groenvrijwilligers wordt groen in
straten onderhouden. Daarom is
dat groen van henzelf. En blijft
het netjes. Bovendien zorgen die
gezamenlijke ‘tuintjes’ voor soci-

ale cohesie. Mensen leren elkaar kennen. Dan is het prettiger wonen in een buurt.”
Oorzaak van het hufterige
gedrag is de individualisering van de maatschappij,
denkt de wethouder. ,,Maar
dat zijn wij zelf. We moeten
onze eigen verantwoordelijkheid nemen.”
De gemeente draagt hieraan
bij door een integrale aanpak,
waar bewoners bij betrokken
worden. Maar: ,,Handhaven
moet ook. Juist de kleine ergernissen hebben veel impact
op mensen in hun dagelijkse
leven. We werken met drie
sporen: beleid maken, voorkomen van en straffen als het
toch gebeurd.”
Om te kunnen handhaven
zijn medewerkers opgeleid tot
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Zij houden
toezicht en delen bekeuringen
uit voor onder meer hondenpoep op de stoep of vuilniszak naast minicontainer.

Op Het Dorp

De nieuwste trends
voor de winter
Overtocht 23, 2411 BS,
Bodegraven
Telefoon (0172) - 65 08 71

Alphen aan den Rijn
Debatcafé Op Het Dorp
wordt vrijdag 5 november
gehouden in de Limeshal.
Inloop 17.00 uur, debat
van 17.30 tot 18.30 uur,
napraten tot 19.30 uur.
Gespreksonderwerp is
‘Wie betaalt de sport?’
Gasten aan tafel zijn onder meer Cees Nagtegaal, voorzitter Alphense
Sportraad; Peter Vrisekoop en Kees van Veen,
directie Sportspectrum;
Edwin Staal, bedrijfsleider
Jawi Sportcentrum en Simon de Witte, voorzitter
AZC. Info: http://ophet
dorp.wordpress.com/ en
twitter @OpHetDorp.

Sanering NAF-terrein begint
met plaatsen informatiekubus
De onthulling was gisterenmiddag door wethouder Stan Lyczak. In de ochtenduren bogen projecteleider Berend Hof (links) van NTP
Milieu Enschede en Paul Cardinaal, voorzitter van bewonersvereniging Rijndijcke, zich over de beste plek voor de informatiekubus
op het terrein van de voormalige asphaltfabriek NAF. Hier wordt de komende jaren ondergronds gesaneerd.
FOTO: AN

Gemeente sponsort ijsbaan

Bushalte

Alphen aan den Rijn
De gemeente komt over de brug
met een subsidie van 20.000
euro voor het Rijnplein Ice
Event. Dit is het eerste subsidiebedrag uit een reeks van drie.
Nu deze 20.000 euro geregeld
is, zou je denken dat het leed

Alphen aan den Rijn
Op de hoek President Kennedylaan/Aalhorst demonstreert wethouder Groen in’t
Wout vrijdag de verhoogde
bushalte. Ook aanwezig is de
voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid.

Op zoek naar
winterbanden?

geleden is. Tenslotte had Winkeliersvereniging Rijnplein zich
als hoofdsponsor teruggetrokken
omdat de gemeente niet over de
brug kwam. Nu dit alsnog voor
elkaar is, is er maar één conclusie
mogelijk: deze winter ligt er opnieuw vijf weken een ijsvloer van

Makelaars met pit
Een gedeelte van
ons huizenaanbod
vindt u op pagina 5

Houtman & de Vogel
Kijk dan snel op
www.niecarautobanden.nl

700 vierkante meter. ,,Officieel
valt het besluit op 1 november
om 12.00 uur”, zegt voorzitter
van het Ice Event, Toob Alers.
Maar: ,,Vijf weken, Zeven weekenden aaneengesloten #topprestatie leveren met werkgroep!”
Zo schrijft hij op twitter.

Europalaan 73  Alphen aan den Rijn
www.houtmandevogel.nl  0172-234406
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Een BN’er gefotografeerd afgelopen zomer? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl.

