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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, 10 april 2020 

 

Betreft: Leefbaar Heimanswetering Omgeving    

 

L.S. 

 

Zoals bekend zijn de plannen voor een recyclingbedrijf op het Heimanswetering 

bedrijventerrein van tafel. Inmiddels heeft de actiegroep (Team ACEWA)* van vrijwel alle 

betrokkenen inclusief de wethouders en politieke partijen begrepen dat dit plan niet op hun 

instemming mocht rekenen. De meeste politici prefereren woningbouw op deze locatie. Dit 

standpunt sluit aan bij de wensen van de bewoners/Alphenaren om woningen te bouwen op 

het voormalige Bos Beton terrein. 

Via de petitie die door meer dan 800 personen is getekend hebben wij ook gevraagd naar 

mogelijke alternatieven voor gebruik van het industrieterrein. Door vrijwel alle bewoners is 

spontaan “woningbouw” ingevuld. 

Inmiddels is de petitie uitgewerkt en kunnen we formeel de resultaten aanbieden aan B&W, 

de gemeenteraad (zie separate brief) en de provincie. Uiteraard zullen alle ondertekenaars 

hierover ook een bericht ontvangen. Via de lokale pers worden alle Alphenaren 

geïnformeerd. 

Wij begrijpen uit de persberichten dat de provincie vooralsnog geen toestemming geeft aan 

de plannen voor woningbouw in de omringende polders. Wel wil de provincie mogelijk een 

financiële bijdrage geven om bedrijven uit te plaatsen uit het Rijnhaven-Oost om daar meer 

woningbouw mogelijk te maken.  

 

Team ACEWA wil de gemeente vragen het Heimanswetering terrein dezelfde status te geven 

als het Rijnhaven-Oost gebied en bij de provincie te vragen voor financiële hulp met het 

uitplaatsen van overlast gevende bedrijven in Heimanswetering. Tegelijkertijd zal het oude 

Heimanswetering bestemmingsplan aangepast moeten worden.  
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Team ACEWA stelt verder voor om de uitplaatsing van alle overlast gevende bedrijven in 

Rijnhaven-Oost en Heimanswetering als één proces/project te zien en te behandelen. 

 

Met de wensen van de bewoners als uitgangspunt willen we als direct betrokkene een rol 

blijven spelen als gesprekspartner van de gemeente. Dit met als doel het realiseren van een 

Leefbare Heimanswetering Omgeving die past in een woonkern. Wij vertrouwen erop dat 

wij betrokken worden bij de voorstellen en besluitvorming voor de nadere invulling van het 

terrein Heimanswetering. 

Deze aanpak past heel goed bij de wens die al eerder door de gemeente te kennen is 

gegeven om belanghebbende bewoners meer te betrekken bij het beleid en uitvoering 

rondom de leefbaarheid in de wijken. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Namens Team ACEWA 

 

Jan Teeuwen – coördinator Team ACEWA 

 

 

 

 

 

De team leden van ACEWA zijn de volgende verenigingen/bewoners groepen:  

Groenoord, Maak het Hard niet Hard, Marga Klompéstraat, M.Houtmanstraat, Schepenbuurt, 

Stromenbuurt, Watersport Vereniging Alphen en Wielingen 
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