
Samenhang Toekomstvisie Benthuizen met gemeentelijke reactie 

 

Wonen 

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).  

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.  

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

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

50 jaar is er meer behoefte aan huur- dan koopwoningen.  

Het Dorpsoverleg wil dat 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 alszodanig wordt 

vastgelegd.  

 

Antwoord: 

 Tot 2026 wordt de realisatie van circa 180 woningen voorzien in Bentlanden. 

Voor de periode daarna is het van belang om voldoende woningen voor de 

eigen behoefte te bouwen. De nadruk ligt dan op plannen binnen de 

bestaande dorpskern. De plannen voor Bentlanden drukken op de ruimte voor 

woningbouw in de dorpskern. Voor plannen in de dorpskern dient echter wel 

ruimte te zijn, mits dit de vitaliteit van de kern ten goede komt. Kwalitatieve 

behoefte Nieuwbouw dient voor ten minste 25% uit sociale huur te bestaan, 

liefst meer omdat de sociale huurvoorraad relatief klein is. 



 Gezien de huidige samenstelling van de woningvoorraad is daarnaast het 

bouwen van grondgebonden woningen voor het midden- en hogere segment 

wenselijk. Dit heeft mede als doel om doorstroming op gang te brengen, 

waardoor er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar komen. Zo nemen 

de slaagkansen van starters en jonge gezinnen toe, voor zowel huur- als 

koopwoningen. 

 Woningen in de dorpskern dienen geschikt te zijn voor senioren. Hier is 

behoefte aan levensloopgeschikte appartementen. Daarnaast is de realisatie 

van een ‘beschutte’ woonvorm voor ouderen wenselijk. Dit aanbod zou in 

huur en koop kunnen plaatsvinden. 

 

 

Locatie school met de Bijbel 

Het Dorpsoverleg ziet graag dat de (brede) maatschappelijke bestemming 

gehandhaafd blijft. Zij is 

momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken v.w.b. mogelijke 

initiatiefnemers. 

Antwoord 

 Wij zien graag de resultaten van het onderzoek tegemoet en willen daar 

graag met jullie over in gesprek. 

 

Maatschappelijk 

Sporthal de Hil 

De verbouwing van deze sporthal is helaas uitgesteld, waardoor de huidige 

gebruikers van een sporthal gebruik moeten maken, waar het schort aan goed 

onderhoud.  

Ook de kinderen van de brede school gaan straks gebruikmaken van deze sporthal. 

Het verdient aanbeveling om op korte termijn met de voorgenomen verbouwing een 

aanvang te maken en dat als eerste prioriteit op zeer korte termijn het gebouw 

alsnog blijft voldoen aan alle veiligheidseisen en dat noodzakelijk onderhoud wordt 

verricht.  

Antwoord: 



 Sporthal De Hil zal in de toekomst ook faciliteren in het bewegingsonderwijs 

van de leerlingen van de nieuw te bouwen brede school. Daarvoor is een 

grondige renovatie van de sporthal nodig. Totdat deze renovatie plaatsvindt 

zal De Hil zodanig onderhouden worden dat er aan de gebruiks- en 

veiligheidseisen voldaan wordt. 

 

 

Dorpshuis 

Wij hopen op een realistische benadering van het college en een gedegen onderzoek 

naar de 

haalbaarheid om deze voorzieningen in stand te kunnen houden waarbij de pachters 

voldoende de 

ruimte kunnen krijgen om initiatieven te ontplooien met financiële steun van de 

gemeente. Het 

hebben van een voorziening als het Dorpshuis is een impuls voor de leefbaarheid. 

 

Antwoord 

 Het dorpshuis heeft wat ons betreft een belangrijke functie voor de 

leefbaarheid en we zien hierin een belangrijke rol van de Tas. Het nieuwe 

accommodatiebeleid neemt dit in ieder geval mee in de nieuwe 

uitgangspunten. Deze zal rond het eind van het jaar worden vastgesteld. 

 

Apotheek: 

Het is wenselijk om de openingstijden van de apotheek te verruimen vooral na 

17.00u. 

Antwoord: 

 Wij snappen het ongemak maar hebben als overheid geen invloed op de 

openingstijden van de apotheek. Mogelijk kunnen hier met de apotheek zelf 

afspraken over gemaakt worden. 

 

Mantelzorg (Tom In De Buurt) 



Er moet meer voorlichting komen om de mantelzorger van informatie te voorzien of 

waar ze deze 

informatie kunnen inwinnen. Dit is momenteel onvoldoende bekend. Naast dit 

aspect dient 

duidelijker te worden gemaakt welke activiteiten er nog meer zijn. Ook al maakte dit 

laatste geen 

onderdeel uit van de enquête, is uit reactie van bewoners gebleken dat activiteiten 

van ‘Tom In De 

Buurt’ onduidelijk zijn en beter gecommuniceerd moeten worden. 

Antwoord: 

 Tom in de Buurt heeft een inloopspreekuur in Benthuizen maar daar komen 

weinig inwoners op af. Tom in de Buurt werkt vraaggericht en aanvullend op 

activiteiten die er al zijn. Als er geen vragen zijn dan ontwikkelt Tom geen 

aanbod en neemt Tom geen activiteiten van vrijwilligersorganisaties over. Er 

zijn goede contacten met de wijkverpleging die zo nodig Tom in de Buurt 

inschakelt voor mantelzorgondersteuning. Het overleg met de kerken en het 

dorpsoverleg komt langzaam op gang. Na de zomer zal Tom in de Buurt 

aanwezig zijn op een bewonersavond waar opnieuw geïnventariseerd zal 

worden wat de wensen zijn.  

 

Voorzieningen voor jongeren 

Er dient nabij het Van Zuijtland een speelplek te komen voor kinderen tot 12 jaar. 

Het is 

noodzakelijk dat er een of meerdere ontmoetingsplekken in het dorp komen voor 

jongeren van 12 

tot 18 jaar. Dit heeft een hoge prioriteit. 

Antwoord: 

 Er komt in het najaar een nieuw speelruimteplan. Wij zullen deze enquête 

gegevens doorgeven aan de beheerder speelruimte. We weten niet of er aan 

hangplekken ook aandacht wordt besteed in het speelruimteplan, maar we 

geven deze in ieder geval wel door aan de beheerder om daar beleid op te 

ontwikkelen 

 



Infrastructuur 

1.Verkeer (veiligheid) 

Het Dorpsoverleg wil tot het moment van herstructurering tijdelijke snelheid 

remmende voorzieningen en betere 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 vormt 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/uur kan worden gehandhaafd om zo een veiligere situatie te garanderen voor 

fietsers en voetgangers.  

2.Openbaar vervoer 

Het Dorpsoverleg wil 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. 

Veiligheid 

De ‘zichtbaarheid’ van de wijkagent moet worden vergroot 

Duurzaamheid 

Gelet op de landelijke duurzaamheidsopgave en de daarmee samenhangende 

energietransitie 

dienen de inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. 

Openbare ruimte 

De openbare ruimte moet nagelopen worden op gebreken ten aanzien van zowel 

bestrating als het 

Groen. 

 



Antwoord: 

 Verkeer (veiligheid). De oversteek van het Joost van der Eijkpad en de 

snelheid op de Dorpsstraat zijn bekende terugkerende onderwerpen. Er wordt 

gekeken naar de oversteek Joost van der Eijkpad over de Bentwoudlaan. In het 

verkeersoverleg zal gekeken kunnen worden naar tijdelijke 

snelheidsremmende maatregelen op de dorpsstraat, totdat reconstructie 

plaatsvindt.  

 Openbaar vervoer. Wij zijn het eens met het dorpsoverleg wat betreft het 

openbaar vervoer. 

Helaas is het verbeteren van het openbaar vervoer in de dorpen een van de 

lange adem. Er stappen doorgaans relatief weinig passagiers op in deze 

gebieden. Dit levert voor de concessiehouder dus per saldo weinig ‘winst’ op. 

De concessiehouder streeft vanuit bedrijfsoverwegingen naar meer 

passagiers, en die zijn met name in de stedelijke gebieden te vinden. Dit 

houdt in dat frequentieverhogingen of extra buslijnen niet worden 

gehonoreerd als er nu al weinig gebruik van wordt gemaakt. Omdat het een 

provinciale concessie is, hebben de gemeenten slechts een geringe invloed 

op aanpassingen in het lijngebonden vervoer. Concreet betekent dat, dat wij 

slechts onze wensen kenbaar kunnen maken en kunnen ageren tegen 

dreigende afwaardering van de lijnen. Zo hebben wij de frequentieverhoging 

in Benthuizen vorig jaar al als wens ingebracht, maar is dit helaas afgewezen. 

Uiteraard is dit geen aanleiding voor ons om stil te blijven staan en blijven wij 

elk jaar streven naar het verbeteren van het OV in de dorpen.  

Een andere mogelijkheid voor het Dorpsoverleg is dat de provincie de 

mogelijkheid biedt om een eigen buurtbus te beginnen. Mits er voldoende 

vrijwilligers bereid zijn om deze bus te exploiteren en aan een aantal andere 

voorwaarden wordt voldaan. Zo is er ook in 2017 in Boskoop een buurtbus 

van start gegaan onder regie van de Dorpsraad. De gemeente, provincie en 

Arriva kunnen hier desgewenst meer informatie over leveren. 

 Schoon, heel, veilig. Onze beheerders toetsen de kwaliteit aan de Alphense 

lijn. Wellicht is Benthuizen een geschikte kern om te experimenteren met een 

buurtschouw. Mits dat een idee is dat het definitieve uitvoeringsprogramma 

gaat halen. 

 Energie 

In de dorpen is er voldoende ruimte om voor wat betreft energie op termijn 

geheel zelfvoorzienend te worden. Daartoe is het in de eerste plaats 

noodzakelijk dat zoveel mogelijk energie bespaard wordt. Voor de resterende 

energievraag is het zaak dat hiervoor steeds minder gebruik wordt gemaakt 

van fossiele energie, en in steeds hogere mate van duurzame energie. 



Het grootste deel van de energievraag bestaat uit warmtevraag. Voor de 

gehele gemeente wordt onderzocht wat per buurt, wijk of dorp het beste 

alternatief is voor aardgas. De komende jaren is de transitie naar aardgasloze 

dorpen een belangrijk speerpunt. 

Daarnaast vraagt de noodzakelijke opwekking van duurzame elektriciteit ook 

in de dorpen om ruimte. Geschikt dakoppervlak moet worden voorzien van 

zonnepanelen. Grote (schuur)daken kunnen vol gelegd worden met 

zonnepanelen, voor eigen gebruik of voor omwonenden (postcoderoos). De 

opgave om te voorzien in duurzame energie is vele malen groter en daarmee 

niet gedekt. Ook op grotere schaal zal in de dorpen duurzame energie 

opgewekt moeten worden. Daarbij kan worden gedacht aan zonnevelden of 

het realiseren van een dorpsmolen, door en voor de inwoners van de dorpen. 

De gemeente brengt de kansen, locaties en mogelijkheden van duurzame 

energieopwekking in beeld en steunt initiatieven op dit gebied. 

Duurzaam wonen 

De gemeente stimuleert de komende jaren dat woningen en minder/ niet 

door gas en meer door duurzame bronnen worden verwarmd. Begin 2018 een 

warmteanalyse voor de gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd. Hierin 

wordt per buurt, wijk of dorp aangegeven welk alternatief voor aardgas de 

laagste maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Voor het buitengebied 

van Benthuizen lijkt de biomassa CV-ketel de optie met de laagste kosten. 

Voor de kern Benthuizen komt een all-electric oplossing (elektrische 

warmtepompen) het gunstigste eruit. Voor het maken van een goede 

afweging voor een alternatieve warmtevoorziening dienen echter ook andere 

aspecten meegewogen te worden (b.v. mate van duurzaamheid van 

warmtebron). Bij het opstellen van lokale warmteplannen of een 

gemeentelijke warmtevisie (2018) zullen deze aspecten ook meegenomen 

worden. 

De energietransitie heeft betrekking op het verduurzamen van het 

energieverbruik maar vooral ook op het terugdringen van het energieverbruik 

en fossiel brandstofvrij, energie- en 

CO2-neutraal worden. Voor isoleren heeft de gemeente een 

Duurzaamheidslening en een Stimuleringslening waarmee duurzame 

maatregelen voor woningen en gebouwen gefinancierd kunnen worden. 

Middels wijk/dorpsaanpakken stimuleert de gemeente campagnegericht 

bewoners om energiemaatregelen aan hun woning te treffen. 

Daarnaast stimuleert de gemeente de aanschaf van zonnepanelen op daken 

door postcoderoosprojecten van coöperaties te ondersteunen. De gemeente 

heeft een Duurzaamheidslening en een Stimuleringslening waarmee 

duurzame maatregelen voor woningen, VvE’s, gebouwen van verenigingen, 

scholen en non-profitorganisaties gefinancierd kunnen worden. 



Duurzame Mobiliteit 

Op het gebied van duurzame mobiliteit zet de gemeente in op het verlagen 

van gebruik van fossiele brandstoffen en schadelijke uitlaatgassen. Dit doet 

de gemeente door het stimuleren en te faciliteren van o.a. laadpalen 

beschikbaar te stellen gebruik van (e-)fiets te stimuleren o.a. door 

verbetering fietspaden, doorgaande fietsroutes, oplaadpunten elektrische 

fietsen. 

Klimaatadaptatie 

De gemeente brengt de klimaatknelpunten en kansen in kaart voor een 

klimaatadaptatiestrategie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn 

de kwetsbaarheden van een gebied inzichtelijk en kunnen maatregelen 

worden genomen. 

Transitiearena 

Voor duurzame ideeën vanuit Benthuizen of degene die zelf iets willen met 

Duurzaamheid en daarbij steun en netwerk zoeken kunnen aansluiten bij de 

Transitiearena door een bericht te sturen naar 

sthorissen@alphenaandenrijn.nl. 

 

Communicatie  

Het Dorpsoverleg pleit voor betere communicatie tussen de gemeente en bewoners. 

Bewoners moeten in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij ontwikkelingen.  

 Één van de bouwstenen in het coalitieakkoord is van buiten naar binnen 

werken en actiever optreden richting de politiek. 

 De gebiedsadviseurs zijn er om de afstand tussen inwoner - gemeente te 

verkleinen. Zij worden gevoed met informatie door de vakafdelingen. Voor 

alle infrastructurele projecten is een 4 jaren planning gemaakt in de 

wijkplannen. Deze zullen na de zomer 2018 worden gecommuniceerd. 

 


