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Namens het Dorpsoverleg Boskoop van harte welkom in ons mooie dorp en dank aan de gastvrijheid 

van Carnavalsvereniging de Kooshappers dat wij u kunnen ontvangen het Clubhuis ‘Krosarium’. 

Wees gerust, ik ga het vandaag niet hebben over de verkeersproblematiek, niet over verpaupering 
van het centrum, niet over huisvesting van arbeidsmigranten, niet over veiligheid en leefbaarheid in 
het dorp en ook niet over het groenbeheer 
 
Wij gaan er vanuit dat u ondertussen volledig op de hoogte bent van deze uitdagingen, onze wensen 

en voorgestelde oplossingen van de ruime meerderheid in onze samenleving. Mocht dit onverhoopt 

niet het geval zijn dan verwijzen wij u naar onze veelvuldige schriftelijke communicatie of neem 

gewoon contact met ons op. 

Wij Boskopers vinden Boskoop geen wijk of kern, maar een Dorp!  
Boskoop heeft 16.320 inwoners, 7000 woningen, 64 verenigingen en stichtingen, 9 scholen (incl 
middelbare school), 9 kerken en een moskee, 7 tandartsen en huisartsen 2 ouderenzorglocaties en 3 
thuiszorg organisaties, 172 kwekerijen, 2000 bedrijven/ondernemers, een theater, restaurants, 
etcetera 
 
Zijn wij negatief of arrogant?.. Nee!  
Zijn wij een dorp met een bijzonder karakter en een hechte gemeenschap?.. Ja!  
Kijk maar naar de talrijke festiviteiten die georganiseerd zijn in het kader van het 800-jarig bestaan 
van Boskoop.  
 
Wij zijn ook een dorp met sterke mening en er is hier ook best wel wat kritiek op de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Soms terecht, soms onterecht.  
Ik durf overigens wel te stellen dat wij er sinds de fusie in 2014 per saldo op vooruit zijn 

gegaan…maar we zijn er nog lang niet! 

U zult moeten begrijpen dat Boskoop historisch gezien sterk georiënteerd is op Gouda en Rotterdam 

(er wonen niet voor niets zoveel Feijenoord fans in Boskoop). Dat wij nu deel uitmaken van de 

gemeente Alphen aan den Rijn betekent niet dat het vanzelfsprekend is dat wij nu in Alphen gaan 

winkelen. Veel Boskopers winkelen nog steeds in Gouda, Waddinxveen en zelfs Bodegraven… 

misschien ook omdat wij daar sneller zijn dan in het centrum van Alphen? Het lijkt ons een mooie 

uitdaging om dat te veranderen. 

Het Dorpsoverleg heeft neutraliteit, draagvlak en verbinding hoog in het vaandel staan. 
En om elkaar te begrijpen is het dus belangrijk dat wij goed naar elkaar luisteren en samenwerken. 

Alleen dan ontstaat ‘verbinding’ en kunnen de uitdagingen die voor ons staan succesvol worden 

aangepakt. 

Daarom geeft het Dorpsoverleg vandaag een aantal verenigingen en stichtingen de gelegenheid om 

zich aan u voor te stellen. Zij vertegenwoordigen grote groepen uit onze samenleving en zetten zich 

met hart en ziel in voor het wel en wee in ons dorp. Elk met hun specifieke uitdagingen die zij het 

beste zelf aan u kunnen vertellen. 

Voor uitleg van het programma geef ik nu het woord aan onze werkgroep ‘Sociaal Domein’ (Kim, 

Sven, Ad, Damian). 

Ik dank u voor uw aandacht! 


