
Geachte dames/heren 
 
Donkere wolken pakken zich samen over het voortbestaan van ons aller Groene Hart 
Koerier. We hebben daar al meerdere malen over gemaild en gesproken. Vooral Henk Goes 
(PvdA) maakt zich al lange tijd sterk voor het ondersteunen van de krant. 
 
Dit heeft zelfs geresulteerd in een motie in de gemeenteraad die met algemene stemmen 
werd aangenomen en waarin werd gesteld dat de gemeenteberichten – Week in Beeld 
genaamd – bij de eerstvolgende mogelijkheid weer opgenomen dienden te worden in de 
Groene Hart Koerier. Dit i.v.m. een destijds nog lopend contract over de plaatsingen met 
DPG Media.  
 
Ook van wethouders zijde m.n. Gert Jan Schotanus ontvingen wij de broodnodige steun in 
deze. Locoburgemeester van As ontving een klaterend applaus van de aanwezigen bij zijn 
uitroep ”De Week in Beeld moet weer in de Groene Hart Koerier” tijdens een 
verkiezingsbijeenkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend voorjaar alweer 4 jaar 
geleden. 
 
Helaas heeft een en ander niet geleid tot hetgeen beloofd was. Zeker op tijdelijke basis zijn 
de berichten in de Groene Hart Koerier geplaatst, maar de ambtenaren van de afdeling 
inkoop hebben – in al hun wijsheid – besloten dat de Groene Hart Koerier verplicht mee 
moest doen aan de Europese Aanbesteding voor een nieuw contract en daarmee het 
raadsbesluit te negeren. Ook hierover hebben wij dit voorjaar meerdere malen contact 
gehad. Op juridische aanwijzingen is de aanbesteding zelfs in 3 percelen gesplitst. Echter het 
was een openbare inschrijving voor alle percelen zodat de grote uitgever die op alle 3 
percelen inschrijven zou, deze gemakkelijk op prijstechnische gronden zou gaan winnen. Het 
gaat te ver om in te gaan op alle barrières die zijn opgeworpen om de GHK min of meer ‘weg 
te werken’ uit de aanbesteding. Tot aan “niet aangetoonde vakbekwaamheid” toe. Die bouw 
je zeker niet op in 55 jaar… Te bizar voor woorden die achteraf ook nog eens niet correct 
werd beargumenteerd! 
 
Al vele jaren hebben talloze organisaties ( w.o. gemeente Alphen a/d Rijn), instellingen, 
verenigingen – zowel kerkelijk en sport -, grote en kleine bedrijven vertrouwd op ons 
vakmanschap om een weekblad uit te geven waarin zij gehoord en gezien werden/worden. 
Daarnaast waarderen de 11.000 inwoners binnen ons verspreidingsgebied ons zodanig dat 
het verantwoord blijft om hen te informeren! Deze week o.a. Actief Rijnwoude, Bewoners 
flat Potgieterlaan, Papierophalers van De Hoeksteen, TTV Avanti, Jeugdraad PKN, GVV 
Aspasia, Lichtjesavond Ammoniet, Toekomstvisie begraafplaatsen SGP, Huisartsen 
Combinatie Rijnwoude, Zonnebloem Rijnwoude-Noord, Filmzaal Ontmoetingskerk, 
Kerstpakkettenactie Kerken Hazerswoude-Dorp, de Kerken aan de Rijn, Weekenddiensten 
huisartsen, tandartsen en Apotheken, GVV Hou Vast, Toneelver. “Onder Ons”, Zangkoor 
Adoramus, Speeltuin de Rode Wip, Liefslab, OBS De Springplank,, Tom in de Buurt, 
Vogelwerkgroep Koudekerk, Sportschool de Tombe, Woningbouw “Oog van Koudekerk”, 
Voetbalverenigingen Koudekerk, BSC ’68, Bernardus en Hazerswoudse Boys, Robert 
Hagendoorn, Kruispunt Hazerswoude-Dorp, Natuur- en Milieufederatie Z-H, Duurzaam 
Koudekerk, PKN Bazaar, Koudekerk. 
 



Uiteindelijk zal de opdracht op prijstechnische gronden naar de grote uitgever/drukkerij 
gaan. Een uitslag die al bij voorbaat vast stond en waar wij ook met jullie de discussie over 
hebben gevoerd. Helaas kostte de assistentie, die wij volgens de inkoper zeker nodig 
hadden, ruim 7000 euro(!) die een enorm gat in de reserves van de krant sloegen. De krant 
zal – zonder de Week in Beeld plaatsingen - gedwongen zijn elk jaar ca. 20.000 euro subsidie 
aan te vragen om de inwoners van de kernen van de voormalige gemeente Rijnwoude te 
voorzien van de informatie over het reilen en zeilen van de samenleving in deze kernen. 
Mocht deze al worden verleend dan blijft het zuur dat de GHK er geen prestatie voor heeft 
geleverd in de vorm van plaatsingen van het gemeentenieuws. 
 
Wat ons eigenlijk het meeste steekt is de onduidelijkheid die uit de gehele situatie naar 
voren komt. Wie bepaalt bij de gemeente Alphen a/d Rijn nou eigenlijk wat er gebeurt in 
deze situatie, de gemeenteraad en wethouders kortom de bestuurders of de ambtenaren 
die klaarblijkelijk geen enkele affiniteit hebben met het wel en wee van een klein weekblad 
en de vele lezers daarvan? Tenslotte zijn zij het die het slachtoffer zullen zijn van de starre 
houding inzake de wel/niet plaatsing van het gemeentenieuws. Het staat voor ons vast als 
een huis dat er geen enkele mogelijkheid meer zal zijn om elke week zo’n 10/12 
krantenpagina’s vol informatie over het wel en wee van de samenleving in de 
eerdergenoemde kernen huis aan huis en via internet te bezorgen! Als de Groene Hart 
Koerier uit deze samenleving verdwijnt zullen zij aangewezen zijn op hier en daar een klein 
plekje in een ander huis aan huisblad en is hun communicatiemiddel verleden tijd. 
 
Als de gemeenteraad ook die draai naar verandering heeft gemaakt is het jammer dat wij 
daar niet van op de hoogte zijn gesteld, dat had ons 7000 euro bespaard!! 
Op zich is het misschien nog niet te laat, de gunning is op 28 oktober en de contracten zijn 
dus nog niet getekend. Wij als bestuur van de stichting die de krant al die jaren op niet 
commerciële basis hebben uitgegeven kunnen slechts aangeven dat wij nog rekenen op jullie 
die ons een goed hart toedragen en hebben gesteund! 
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