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Aan: Griffie gemeente Alphen aan den Rijn  

Betreft: Inspraak Raadscommissie ruimtelijk en economisch domein 7 mei 2020 

Onderwerp: Brief en petitie uitslag tegen een recycling plastic fabriek in Alphen aan den Rijn 

Plaats en datum: Alphen aan den Rijn, 7 mei 2020 

Inspreker: Mark van Lieshout– teamlid ACEWA1 - (Anti Chemische Experimenten Woonwijk Alphen) 

 

Inspreektekst: 

Geachte leden van de raadscommissie, 

Ik wil graag namens het team ACEWA en ruim 800 petitie ondertekenaars van deze gelegenheid 

gebruikmaken om achtergrondinformatie te geven en onze wensen met u delen.  

Vanaf eind 2019 bespreken een aantal zeer verontruste bewoners de impact van de bouwplannen 

op Heimanswetering terrein voor onze woonomgeving.  

Een krantenartikel op 24 maart vormde voor ons een wake-up call. In het artikel werd gemeld dat de 

gemeente het onzalige plan had opgevat om mee te werken aan de realisatie van een plastic-

recycling bedrijf in Alphen, te weten bij ons om de hoek. Verbazing alom toen steeds meer informatie 

bekend werd in de loop van de week. 

Wij vinden dat een dergelijke fabriek niet thuishoort in Alphen en zeker niet nabij woonomgevingen. 

Derhalve hebben wij als verontruste bewoners een petitie opgesteld. 

Tijdens het opstellen van de petitie zijn er diverse contacten geweest met de wethouders. Tijdens de 

belangrijkste contacten op 31 maart lieten wethouder Van As en wethouder Maat onafhankelijk van 

elkaar ons het volgende weten:  

1. Het plan is van tafel en  

2. Besloten is in het college dat de wethouders Van As, Maat en Van Velzen met de 

provincie in overleg gaan om Heimanswetering toch voor woningbouw in te gaan 

richten; 

Gaandeweg bleek dat ook de raad woningbouw prefereert op deze locatie, een voorkeur die zeer 

goed aansluit bij vrijwel alle petitie ondertekenaars.  

Het team ACEWA voelde zich hierdoor gesteund en kan zich daarmee ook volledig aansluiten bij het 

standpunt van de provincie, dat woningbouw in Alphen intensiever plaats kan vinden. Het 

Heimanswetering-terrein lijkt een zeer geschikte plek voor woningbouw te zijn. 

 

 

 
1 Team ACEWA bestaat uit buurten/verenigingen: Groenoord, Feministenbuurt, MaakHetHartNietHard, 

Stromenwijk (huurders), Schepenbuurt, WatersportVerenigingAlphen en Wielingen 
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Omdat we graag voluit verder willen gaan met de verdere uitwerking van dit alternatief, heeft 

ACEWA de volgende vijf vragen aan de raad: 

➢ 1-Communiceer en betrek de omgeving proactief bij de ontwikkelingen/veranderingen. 

Met de wensen van de bewoners rond dit gebied als uitgangspunt, willen wij als direct 

betrokkenen een rol blijven spelen als gesprekspartner van de gemeente. Dit met als doel 

het realiseren van een leefbare omgeving die past bij onze woonkernen. Wij vertrouwen 

erop dat wij nu wel betrokken worden bij de voorstellen en besluitvorming voor de nadere 

invulling van het terrein Heimanswetering. In de afgelopen periode is ten aanzien van 

burgerparticipatie veel fout gegaan, denk aan: Polenhotel, verwijderen van speeltoestellen, 

besluit over de bestemming van het Heimanswetering terrein midden in de zomervakantie, 

en nu deze recycling fabriek; 

 

➢ 2-Geef het Heimanswetering-terrein dezelfde status als het Rijnhaven-Oost gebied en vraag 

financiële hulp van de provincie voor het uitplaatsen van overlast gevende bedrijven.  

 

➢ 3-Zie en behandel uitplaatsing van overlast gevende bedrijven (Rijnhaven-Oost en 

Heimanswetering) als één proces/project;  

 

➢ 4-Heb, bij de ontwikkeling van de plannen, ook oog voor een goede en veilige 

infrastructuur, zodat omwoners geen overlast krijgen van nog meer sluipverkeer en 

belastende en onveilige transport bewegingen, zeker met het oog op het nog te ontwikkelen 

gebied Noordrand; 

 

➢ 5-Houd de Staalweg als laan in stand zoals hij nu is. Met zijn vele hoge bomen is de laan 

ontwikkeld tot een laan die hoort bij de woon- en recreatie omgeving. Deze laan voldoet 

niet als toevoerweg voor een industriegebied.  

 

Ik dank u voor uw tijd en luisterend oor, en ik nodig u uit om eens te komen kijken naar de 

Heimanswetering en directe omgeving. Verder wens ik de wethouders goed en constructief 

overleg met de provincie zodat woningen kunnen worden gebouwd op het Heimanswetering 

terrein. 

 

 


