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Aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 

Benthuizen, 6 juli 2018 

Geacht college,  

Naar aanleiding van de (concept) Gebiedsvisie die ter inzage ligt merken wij het volgende op. 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor de positieve wijze waarop u ons Dorpsoverleg heeft 

beschreven. 

 

Wij hebben echter wel een aantal punten waarvoor wij uw aandacht vragen om dit mee te 

nemen in de definitieve Gebiedsvisie.  

In uw voorwoord schrijft u: Benthuizen is een dorp met een sterke sociale samenhang en een 

actief verenigingsleven, mede door het religieuze karakter van het dorp. De 

(maatschappelijke) voorzieningen zijn op peil, er zijn voldoende woningen voor alle 

doelgroepen en het dorp is verbonden met het natuur- en recreatiegebied  

 

Tijdens de bewonersavond op 19 april jl. werd dit dik beschreven deel flink bekritiseerd. Dit 

blijkt ook uit de bewonersenquête met betrekking tot de vraag naar starterswoningen en 

woningen voor ouderen (zie de Dorpsvisie en onder 3.2). 

 

Onder 1.3 missen wij de volgende punten: Dorpshuis en de gevaarlijke situaties op de 

Bentwoudlaan, nadat de herstructurering heeft plaatsgevonden. 

 

Bij 2 Maatschappelijk en sociale situatie 

 
Wij hopen op een realistische benadering van het college en een gedegen onderzoek naar de 
haalbaarheid om een voorziening als het dorpshuis in stand te kunnen houden. 

 

https://dorpsoverlegbenthuizen.wordpress.com/


Hierbij zouden de pachters/gebruikers voldoende de ruimte moeten krijgen om initiatieven te 

ontplooien met financiële steun van de gemeente. Het hebben van een voorziening als het 

Dorpshuis is een vereiste voor de leefbaarheid van Benthuizen. 

Bij 3.1 Ruimtelijke kwaliteit  

 

Onder stedenbouwkundige opzet dient het volgende veranderd te worden: ‘Ten oosten ligt de 

N209 en ten westen de Benthuizerplas’. 

 

3.2 Wonen 

 

Wij zien geen reden waarom ‘vanuit Zoetermeer er enige behoefte zou bestaan’. Benthuizen 

heeft een tekort aan woningen voor eigen behoefte (met name starters en ouderen). Bovendien 

heeft Alphen zelf een tekort aan woningen.  

 

Voor wat Benthuizen betreft, veel starters trekken noodgedwongen weg naar voornamelijk 

Zoetermeer, terwijl zij in het dorp willen blijven. Ouderen blijven ofwel zo lang mogelijk in 

hun woning al dan niet als alleenstaande of moeten noodgedwongen verhuizen naar 

ouderenwoningen in Moerkapelle of Hazerswoude-Dorp. Er is vraag naar betaalbare 

huurwoningen voor ouderen met zorgvoorzieningen (gezamenlijke woonkamer/slaapwacht 

met diverse voorzieningen). 

 

Uit de enquête is verder naar voren gekomen dat de leeftijdscategorie tot 50 jaar meer 

behoefte bestaat aan koopwoningen dan aan huurwoningen. Boven de 50 jaar is er meer 

behoefte aan huur- dan koopwoningen.  

 

Voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp is het wenselijk dat voor beide categorieën 

gebouwd gaat worden zowel in de huur als koopsector, waarbij voor vooral ouderen een 

voorkeur uitgaat naar huur. Dit zal ongetwijfeld de doorstroming binnen de woningvoorraad 

van Benthuizen ten goede komen. Bouwlocaties Bentlanden II en de grond die vrijkomt bij de 

openbare school lenen zich hier voor. 

 

Wij willen voor Bentlanden II nog opmerken dat onder 1.1 betreffende realisatie van de 

Bentlanden II spreekt over het aantrekken van bewoners van buiten Benthuizen Dit komt niet 

overeen met de afspraken welke zijn gemaakt en wat verderop in de visie is omschreven. Zie 

b.v. punt 3.2 wonen: Voor de periode daarna is het van belang om voldoende woningen voor 

de eigen behoefte te bouwen. Wij verzoeken u daarom om onderdeel 3.2 Wonen aan te passen 

aan hetgeen omschreven is in de Dorpsvisie onder wonen (onderdeel 5). 

 

 

 

 



3.3 Cultureel Erfgoed (blz. 44)  

 

Wij verwijzen u naar het Raadsbesluit m.b.t. de gewijzigde vaststelling van het 

bestemmingsplan kern Benthuizen, waarin is besloten om bij een eerstvolgende herziening 

van het Bestemmingsplan “Benthuizen” de bouwhoogte voor het “Stegeman 

bungalowcomplex” te beperken tot 3,5 meter als zodanig wordt vastgelegd. 

 

3.5 Fysieke veiligheid 
 

De ‘zichtbaarheid’ van de wijkagent moet worden vergroot (meer handhaving). 

4 Mobiliteit 
 
Het Dorpsoverleg zou graag zien dat het college zich inspant richting de provincie om het openbaar 
vervoer te verbeteren vooral in de zogenaamde ‘spitsuren’, zowel in de ochtend als avond (zie onder 
10 van de Dorpsvisie). 

Onder ‘aandachtspunten’ 

Het Dorpsoverleg pleit voor een veiligere voorziening bij de oversteek vanaf het Joost van de 

Eijkpad (Randstadrailpad )en structurele handhavingsacties op de Bentwoudlaan.  

Ook de levensgevaarlijke situatie Bentwoudlaan/Geerweg/Zegwaartseweg behoeft op korte 

termijn verbetering voor met name fietsers en voetgangers. Er is sprake van een onduidelijke 

situatie. 

De verkeersdrempels in onder andere de Koningin Julianastraat vormen een ergernis (vooral 

voor mensen met een beperking). Een wegversmalling zou deze ergernis kunnen wegnemen.  

Verder wil het Dorpsoverleg nadat de herstructurering van de Dorpsstraat heeft 

plaatsgevonden, dat er structurele voorzieningen worden getroffen, zodat de 30 km/u kan 

worden nageleefd om zo een veiligere situatie te creëren. Op dit moment zouden 

‘verkeersremmende maatregelen’ wenselijk zijn. 

5. Milieu 

 

Bij het onderdeel:’ warmte-analyse’ komen we niet het warmtetranssport tegen dat mogelijk 

een oplossing is voor het verwarmen van ons dorp. 

 

Wij verwijzen u verder naar de Dorpsvisie en geven u in overweging om de Gebiedsvisie 

meer in overeenstemming te brengen met het bovenstaande. 

Met vriendelijke groet 

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen 

Rob van Daalhoff 


