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Beste inwoner, 

 

Eind januari heeft u een brief ontvangen waarin wij u uitnodigden om deel te nemen aan de online 

informatieavonden. In opdracht van de gemeenteraad is een Masterplan voor de Noordrand I 

opgesteld. Tijdens de informatieavonden zijn jullie als omwonden geïnformeerd over de inhoud 

van het Masterplan. Via de chat hebben bewoners vragen gesteld en suggesties aangedragen. 

Op 25 mei jongstleden heeft ons college het Masterplan voor de ontwikkeling van Noordrand I ter 

informatie doorgestuurd naar onze gemeenteraad. De inhoud van het Masterplan is daarom voor 

eenieder openbaar te raadplegen.1 U kunt hiervoor naar de website www.landschap-stad.nl gaan, 

daar kunt u de link vinden op de ‘homepage’. Met deze brief willen we u niet alleen wijzen op de 

inhoud van het Masterplan, wij willen een ieder die deelgenomen heeft aan de participatiesessie en 

een bijdrage geleverd heeft, ook hartelijk bedanken.  

 

We hebben veel aandacht- en zorgpunten kunnen ophalen die uiteindelijk zullen leiden tot een 

beter Masterplan. Zo is het Masterplan niet ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd, omdat 

het college eerst een nader verkeersonderzoek wil laten uitvoeren. Dit om rekening te houden met 

de door u, of uw buren, meegegeven aandacht- en zorgpunten in de participatiesessies van maart.  

 

Het verkeersonderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met onze verkeerskundigen en 

een vanuit de Klankbordgroep opgerichte werkgroep. In de werkgroep zitten omwonenden en een 

aantal medewerkers van de gemeente.  

 

1 https://landschap-stad.nl/wp-content/uploads/2021/06/Masterplan-Noordrand-1.pdf  
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In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar een optimalisatie van de ontsluiting van de 

Noordrand I, maar ook naar de verkeersknelpunten in uw wijk en waar optimalisaties doorgevoerd 

kunnen worden. Wat er na de afronding van dit onderzoek gaat gebeuren is ook afhankelijk van de 

uitkomst van het onderzoek.  

 

Daarnaast zijn we momenteel met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Zuid 

Holland in gesprek of, hoe en wanneer een ontwikkeling in de Noordrand kan plaatsvinden.  

 

Bij een vervolg op de planvorming van de Noordrand zal ook een vervolg worden gegeven aan het 

informatie- en participatietraject. Als meer bekend is over het vervolg van de planvorming en het 

participatietraject brengen wij u op de hoogte. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u deze per mail opsturen 

naar tp-lens@alphenaandenrijn.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

 

 

 

 

 

P. Klompen 

Programmamanager  
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