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Voorwoord  

Voor u ligt het CDA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit 
programma is een visie voor de toekomst; de nabije en verdere toekomst. We willen 
bouwen aan een gemeente waar het goed wonen en leven is voor jong en oud en waar 
gezinnen zich thuis voelen. Een gemeente waar iedereen meetelt. De positie van Krimpen 
aan den IJssel in de Krimpenerwaard is uniek. We wonen en leven in een prachtige groene 
omgeving, veilig en sociaal voor onze kinderen en ouderen, met een hoog niveau aan 
voorzieningen en gelijktijdig verbonden aan de dynamische metropool Rotterdam. Die 
unieke positie in de regio willen wij behouden en versterken. Het potentieel van Krimpen 
tot wasdom laten komen; dat is onze ambitie! 

De maatschappij is steeds complexer geworden en eenvoudige oplossingen lijken niet 
meer te bestaan. Het CDA kiest voor een gemeentelijke overheid waarin we met 
vertrouwen samenwerken; met inwoners, ondernemers en bedrijven. Immers, de beste 
resultaten worden bereikt met initiatieven uit de samenleving. Daarbij willen we bouwen 
op de kernwaarden van het CDA. Landelijk hebben deze waarden soms te vaak onder druk 
gestaan. Als CDA Krimpen geloven we echter dat het fundament waar onze partij op 
gebouwd is, blijvend relevant en verrassend actueel is. Het verkiezingsprogramma is dus 
geschreven vanuit een Christendemocratisch hart, waarbij de boodschap van het evangelie 
de rode draad vormt. De kernwaarden van het CDA vormen binnen dit programma de vier 
hoofdthema’s die de komende jaren onze focus bepalen. Dit zijn:  

1. Rentmeesterschap  
2. Publieke Gerechtigheid  
3. Solidariteit 
4. Gespreide Verantwoordelijkheid 

Wij zijn ons bewust van de kracht en mogelijkheden, maar ook van de beperkingen die de 
gemeente Krimpen heeft en die wij als inwoners hebben. Onze visie voor een nog beter 
Krimpen is daarom samengesteld met een gezonde dosis realisme, maar ook met een 
grote dosis optimisme. Een beter Krimpen is namelijk niet alleen een taak van de overheid; 
wij geloven in de kracht van de samenleving.  

Vanzelfsprekend moet Krimpen dit doen met een verstandig financieel beleid, een 
sluitende begroting en realistische verwachtingen. Wij zetten ons ervoor in om de lokale 
lasten niet meer te laten stijgen dan met de inflatie. Het CDA heeft de afgelopen periode 
deelgenomen aan de coalitie die Krimpen evenwichtig uit de crisis heeft geleid. Het CDA 
draagt ook in de komende bestuursperiode weer graag bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Maar heeft daarvoor wel ook Uw stem nodig! 

 

 

   

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Jan Miedema 

Fractievoorzitter CDA Krimpen aan den IJssel 

Wij willen bouwen aan de toekomst 
van Krimpen. Bouwt u mee? 
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1. Rentmeesterschap  
Ergens rentmeester over zijn betekent goed beheer voeren over datgene waar je 
verantwoordelijkheid voor hebt gekregen. Dit heeft betrekking op een groot aantal 
terreinen binnen onze samenleving: zorg voor elkaar, zorg voor de schepping, zorg voor de 
toekomst. Binnen dit overkoepelende thema bespreken we uiteenlopende thema’s die 
volgens het CDA Krimpen allemaal vragen om stabiel en aansprakelijk rentmeesterschap.  

Krimpen aan den IJssel verdient een bruisend centrum 
Het CDA wil dat het centrum van Krimpen weer een bruisende plek wordt en dit vereist dat 
Krimpen een duidelijke visie ontwikkelt, waarna er geïnvesteerd kan worden. Belangrijkste 
speerpunten daarbij zijn voor ons: 

• Het nieuwe Krimpen-Centrum moet de volgende functies vervullen: 
ontmoetingsplaats, gezelligheid, uitgaan, winkelen, eten en drinken, 
entertainment en ook wonen. Het moet een kleinschalige ambiance bieden met 
volop gelegenheid tot wandelen/slenteren in en om het Centrum. 

• Een herindeling van het Raadhuisplein. Nu het busstation verplaatst is naar de C.G. 
Roosweg willen we het gedeelte van het Raadhuisplein dat reikt van het oude 
postkantoor tot aan het bowlingcentrum omvormen tot een autovrije zone. Zo 
willen we het centrum een centraler plein geven, het centrum beter integreren met 
het nieuwe busstation en de locatie aantrekkelijk maken voor de vestiging van 
horecagelegenheden.  

• Het nieuwe Centrum blijft ’s avonds open, zodat bezoekers van cafés en 
restaurants er ook dan terecht kunnen. Om te zorgen dat het er altijd levendig is, 
wordt in het Centrum ook gewoond, bijvoorbeeld in hoogbouwappartementen, 
met op de begane grond winkels en horeca. Het moet vooral ook aantrekkelijk zijn 
voor jongeren om er tijd door te brengen. 

• De parkeergelegenheid moet opnieuw worden ingericht met het doel meer ruimtes 
voor ontmoeting te creëren.  

• Een geïntegreerd plan opstellen met de verschillende eigenaren van de Crimpenhof 
om het winkelcentrum te renoveren.  

• De Tuyter is op dit moment te geïsoleerd van de rest van het centrum. Het is een 
typisch jaren 70 gebouw en duur in onderhoud. Overwogen moet worden om de 
Tuyter op termijn te vervangen door in het centrum een nieuw aantrekkelijk en 
representatief  “Krimpen Forum” te creëren, als onderdeel van het nieuwe 
centrumplan.  Het Krimpen Forum moet faciliteiten krijgen voor cultuur, 
entertainment, ontmoetingen en bijeenkomsten. Het CDA vraagt het 
gemeentebestuur initiatieven vanuit de winkels en de horeca in het centrum, 
bijvoorbeeld bij de aanleg van terrassen, maximaal te ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

“Krimpen verdient een 
bruisend centrum” 
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Gezondste gemeente van Nederland  
Binnen de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex scoort Krimpen aan den IJssel voor de 
indicatoren gezondheid en sport momenteel een onvoldoende. Zo beweegt maar 38,5% 
van de inwoners voldoende en heeft 53,2% overgewicht. Daarmee wijkt vooral de indicator 
sport sterk af van het landelijke gemiddelde van 50,4%. Het CDA Krimpen heeft als ambitie 
om van Krimpen aan den IJssel het gezondste dorp van Nederland te maken! Daarbij zijn 
beweging en voeding essentieel.  

Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, zorgt voor 
ontspanning, ontmoeting en heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde en het 
voorkomt gezondheidsproblemen. Ouderen stimuleren om te (blijven) bewegen is een van 
de belangrijkste strategieën om de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te 
houden en de kwaliteit van leven te verhogen. Het CDA wil verenigingen belonen die 
programma’s ‘sport voor ouderen’ in hun organisatie hebben opgenomen. Sport heeft 
bovendien positieve maatschappelijke effecten, zoals het samenbrengen van mensen en 
het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, 
teambelang en respect voor de ander.  

Gezonder door meer beweging – iedereen moet kunnen deelnemen  
• Meer opties om te bewegen in de buitenruimte. Daarbij denken we aan de 

realisatie van meerdere free-run calisthenics parken, wandel en hardlooproutes, 
maar ook aan “beweeg-tuinen” met apparatuur voor senioren. Ook wil het CDA dat 
bestaande voetbalvelden goed worden onderhouden en de optie tot uitbreiding van 
het aantal “Gio-courts”, voetbalvelden met kunstgras, verder wordt onderzocht. Zo 
ontstaan er meer laagdrempelige opties op te sporten. 

• Bestaande sportverenigingen verdienen steun van de gemeente. De meeste 
verenigingen weten zelf het beste hoe ze hun activiteiten moeten organiseren en 
versterken. Gerichte ondersteuning bij zaken als financiën, beleid en 
accommodatiebeheer moet ertoe leiden dat verenigingen kunnen blijven doen 
waar ze voor opgericht zijn en een belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen. 
Het CDA hecht belang aan een platform waar sportverenigingen kennis en ervaring 
met elkaar kunnen uitwisselen. De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor 
vrijwilligers die werken met minderjarigen moet gratis worden. 

• Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport. Het mag niet zo zijn dat deelname 
aan sport of cultuur niet mogelijk is omdat de contributie te hoog is of omdat 
persoonlijke beperkingen deelname verhinderen. Het CDA wil dat de gemeente zo 
nodig de deelnemers of organisatoren, van bijvoorbeeld aangepast sporten, 
ondersteunt zodat iedereen kan meedoen. 

• Laat jongeren kennismaken met alle verenigingen in Krimpen. Dit kan vanuit de 
club worden georganiseerd of via het geven van vouchers aan het kind zelf waarmee 
verenigingen kunnen worden bezocht. 

• Stimulatie van sporten op scholen. Het CDA wil met de verschillende scholen in 
gesprek over de stimulatie van sporten op de scholen. We willen de opties 
onderzoeken om door middel van gym/sport-clinics jongeren tot sporten aan te 
zetten. Daarbij zijn goede voorlichting en instructies belangrijk.  

• Stimulatie van sporten onder volwassenen. Met gerichte acties en het uitbreiden 
van het aantal buiten sportaccommodaties hopen we steeds meer mensen in 
beweging te krijgen. De gemeente stimuleert, maar we vertrouwen op het 
maatschappelijk middenveld om zich te organiseren en elkaar te stimuleren.  
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Gezond door betere & eerlijke voeding  
Volgens verschillende diagnoses heeft in 2040 twee-derde van de Nederlandse bevolking 
overgewicht. Om dit tegen te gaan moet de levensstijl van veel mensen veranderen. Het 
CDA wil daarom de maatregelen tegen overgewicht en obesitas zoals opgenomen in het 
Nationaal Preventieakkoord ook op gemeentelijk niveau handen en voeten geven. Om 
gezond te blijven is voeding essentieel. Daarbij ziet het CDA een adviserende rol voor de 
gemeente. Op dit vlak liggen er ook kansen voor lokale ondernemers en de stimulatie voor 
het kopen van gezonde en eerlijke voeding.  

• Optrekken met de experts. Actief de voedingsadviezen van het voedingscentrum 
blijven stimuleren, de instrumenten van het rijk verder promoten en huisartsen 
uitdagen om vaker het gesprek open te breken over het belang van een gezonde 
levensstijl.  

• Faciliteren en stimuleren. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van 
Krimpenaren en de scholen in Krimpen om elkaar aan te sporen om gezonde voeding 
tot zich te nemen. Denk hierbij aan gezonde (school)kantines, kookclubs, kook-clinics, 
informatiebijeenkomsten met deskundigen, recepten die gedeeld worden etc.  

• Installeren van watertaps. Om mensen te stimuleren meer water te drinken wil het 
CDA dat er verspreid door Krimpen op strategische locaties watertaps worden 
geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld bij de verschillende (buiten)sport locaties zijn. 

• Weet wat je eet. Het CDA wil het aanschaffen van gezonde voeding bij de lokale 
middenstand stimuleren. We hopen om lokale ondernemers te kunnen stimuleren 
om mee te denken en binnen hun eigen branche in te spelen op de nieuwe en andere 
behoeften van de consument. Daarbij zetten we in op eerlijke, echte voeding, lokaal 
geproduceerd en te verkrijgen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gezondste gemeente 
van Nederland” 
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Bouwen voor een betaalbare toekomst  
• Om de jongeren binnen de gemeente te houden dienen er voldoende woningen 

beschikbaar te zijn in de huur- en koopsector, zowel voor starters op de 
woningmarkt als voor jonge gezinnen. 

• Het CDA wil kleine appartementen, “studio’s” bouwen om de jeugd in Krimpen te 
houden. Daarmee spelen we in op het groeiende aantal éénpersoonshuishoudens.  

• Meer inzetten op leefgemeenschappen voor zowel jongeren als ouderen. 
Voorbeelden zijn een ‘Knarrenhof’, ‘jongerenhof’, ‘leefgemeenschap’, 
‘kangoeroewoningen’ of ‘zorgwoningen’. Ook kunnen bestaande woningen 
geschikt gemaakt worden voor mantelzorg dichtbij of in huis. Verschillende 
generaties (ouders, grootouders en kinderen) wonen daarmee dicht bij elkaar, in 
dezelfde woning of in de directe nabijheid van elkaar. Hierdoor kan op korte afstand 
mantelzorg worden verleend aan familieleden die dit nodig hebben. 

• Het vinden van een (eerste) woning is en blijft moeilijk. Het CDA zet zich in voor een 
regeling voor het toedelen van woningen die eerlijk en duidelijk is en jonge 
Krimpenaren een maximale kans geeft op een woning in Krimpen.  

Meer Groen, Minder Stenen  
Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Perioden van grote droogte worden afgewisseld 
met perioden van extreem veel regen. In de plannen voor de buitenruimte (herstraten) 
moeten we rekening houden met een klimaatbestendige omgeving. Daarbij zetten we in 
op:  

• Het standaard aanleggen van “buurttuinen”, waarbij we inzetten op biodiversiteit 
en samenkomst, er veel spullen gedeeld kunnen worden, maar de buren zelf 
verantwoordelijk zijn voor onderhoud; 

• Innovaties toepassen voor het afvoeren van regenwater; 
• Maximaal inzetten op groene tuinen en plantsoenen; 
• Samenhang met energietransitie; 
• Anticiperen op elektrisch rijden;  Ook in de toekomst moet de gemeente vragen 

van inwoners om laadpalen voor elektrische auto's bereidwillig tegemoetkomen. 
Wel wordt aandacht gevraagd voor het straatbeeld. Dat moet aantrekkelijk blijven. 

• In gesprek met burgers en woningcorporaties om “verstening” tegen te gaan en 
meer groen te stimuleren. 
 

Duurzaamheid en Energietransitie  
Het CDA wil de eisen en plannen van de centrale overheid op het gebied van 
energietransitie met beide handen aangrijpen om het eigen beleid van de gemeente 
verder te versterken en onder de aandacht van de burgers en ondernemers te brengen. De 
gemeente is ook hierbij de overheid die het dichtst bij de burger staat. Niet alleen zal de 
gemeente met aanbevelingen voor haar burgers komen maar zij zal ook actief met burgers 
en bedrijfsleven innovaties stimuleren die een bijdrage leveren aan een beter milieu. 
Bijvoorbeeld: 

• De Duurzaamheidsprijs: Per 2 jaar wordt er een stimuleringsprijs uitgereikt aan een 
vereniging, burger of onderneming voor een idee/uitvoer dat stimulerend werkt op 
het gebied van duurzaamheid en circulariteit; 

• Daken van scholen en andere gebouwen (laten) voorzien van zonnepanelen; 
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• Het gebruik van subsidieregelingen stimuleren; bijvoorbeeld financieel 
ondersteunen van VVE’s (Verenigingen van Eigenaren) bij het realiseren van 
duurzame ambities;  

• De Krimpense energiecorporatie Energiek Krimpen maximaal steun geven bij het 
verwerven van investeringsprojecten en investeerders uit de Krimpense 
samenleving; 

• Met woningbouwcorporatie Qua Wonen anticiperen op het verduurzamen van 
bestaande huurwoningen; 

• Het uitvoeren van de Transitievisie Warmte. Daarbij gaan, met maximaal gebruik 
van geld van het rijk, Krimpense woningen en bedrijfsgebouwen op geordende en 
planmatige wijze van het gas af, of inwoners weten hun gasgebruik althans 
drastisch te reduceren; 

• Het actief stimuleren van hoge duurzaamheidsambities bij nieuwbouwprojecten. 
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2. Publieke gerechtigheid 
Als CDA staan we pal voor de rechtstaat en verzorgingsstaat voor de bescherming van 
menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven voor ons allemaal mogelijk te 
maken. Deze kernwaarde krijgt binnen onze visie een gestalte binnen de volgende punten. 

Een inclusieve samenleving waar iedereen zich thuis voelt  
Het CDA ondersteunt de inclusiviteitsagenda om te zorgen dat inwoners die vanwege 
fysieke of andere beperkingen moeite hebben mee te doen aan de Krimpense 
samenleving, meer kansen krijgen een plek in Krimpen te veroveren. Het CDA ondersteunt 
de initiatieven die op dit gebied nu al lopen, bijvoorbeeld inzet van mensen met afstand op 
de arbeidsmarkt in de horeca en inzet op basis van afspraken in gemeentelijke 
aanbestedingen 

Het CDA Krimpen aan den IJssel staat pal voor een inclusieve samenleving waarin voor 
iedereen plaats is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook. En waarin ieder het recht heeft om zijn godsdienst of 
levensovertuiging vrij te belijden. Daarbij benadrukt het CDA het belang van een 
samenleving waarin respect, gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hoog in het 
vaandel staan. Waarden en normen kunnen daarbij verschillen, maar ze mogen nooit een 
reden zijn voor haatdragendheid of maatschappelijke wrijving.  

 
Het CDA is ervan overtuigd dat we alleen door naastenliefde en het aangaan van de 
dialoog met elkaar, een inclusieve samenleving kunnen bouwen in Krimpen.  
 

Maatwerk is de norm    
De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheid voor de zorg van haar inwoners, 
inclusief de regelingen en voorzieningen die daarbij horen (sociaal domein). Het CDA ziet 
deze zorg als één van de belangrijkste taken van de gemeente: het ondersteunen van 
inwoners die het nodig hebben en zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in onze 
samenleving. Maatwerk is daarbij de norm, maar het CDA vertrouwt ook op de kracht van 
de samenleving.  

Zorg en sociaal domein zijn topprioriteiten   
Voor het CDA betekent dit:  

1. Zorg voor degene die dat nodig heeft; 
2. Zorg niet alleen als taak van de overheid, maar als gedeelde taak van de 

samenleving;  
3. Zorg waarbij mensen de mogelijkheid hebben om dicht bij elkaar te blijven wonen;  
4. Zorg waarbij eenieder in de gelegenheid gesteld wordt om actief mee te kunnen 

doen in de samenleving;  
5. Zorg vraagt aandacht voor de menselijke maat (maatwerk, aandacht voor identiteit).  

Binnen deze kaders zijn er een aantal aandachtspunten waar het CDA zich hard voor wil 
maken. Concreet gaat dit om:  

• Het aantal bijstandsontvangers in Krimpen is hoog en het terugdringen daarvan 
verdient extra aandacht;  

• Een voor iedereen toegankelijk sociaal loket (De Krimpenwijzer) is cruciaal; de niet 
permanente bezetting van het loket is ongewenst en ontoegankelijk. Het CDA wil 
dit graag terugdraaien;  
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• Het beleid moet gericht zijn op het voorkomen van wachtlijsten;  
• Meer aandacht voor eenzaamheid, stille armoede, (verborgen) ouderen- en 

kindermishandeling;  
• Het samenwerken met partners in de gemeente zoals de professionals, 

vrijwilligersorganisaties en de kerken loopt goed en moet zo mogelijk worden 
uitgebreid;  

• Geef steun aan initiatieven vanuit de samenleving. Een mooi voorbeeld is het project 
van de gezamenlijke kerken “Zin in ouderdom”;  

• Ouderen moeten langer thuis wonen en daarom wil het CDA dat de gemeente 
meewerkt aan aanvragen voor een ‘Knarrenhof’, ‘kangoeroewoningen’ of 
‘zorgwoningen’. Meer hierover in deelthema drie.  
 

Krimpen aan den IJssel krijgt een zorghotel 
In Krimpen aan den IJssel hebben we een uitstekend Gezondheidscentrum voor de eerste 
lijn, een aantal ziekenhuizen op relatief korte afstand en twee zorgcentra (Tiendhove en 
Zellingen/Crimpenersteyn) voor langdurig verblijf. Wat ontbreekt is een voorziening voor 
kortdurende zorg waar mensen voor korte tijd kunnen verblijven, met het doel om hun 
gezondheid weer op peil te brengen om daarna weer naar de eigen woning terug te keren. 
Een “zorghotel” maakt dit mogelijk: het biedt verzorging, verpleging en behandeling en 
organiseert de specialismen die daarvoor nodig zijn.  

Het CDA heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan een zorghotel in Krimpen en 
daartoe gesprekken gevoerd met personen verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis, 
huisartsenpraktijken, Lelie zorggroep (Tiendhove), De Zellingen (Crimpenersteyn), PCOB 
(Protestants Christelijke Ouderenbond) en het Senioren Platform Krimpen aan den IJssel. 
De conclusie is dat een zorghotel faciliteit in Krimpen aan den IJssel wenselijk is. Mensen 
herstellen liever in hun eigen woonplaats in plaats van daarbuiten.  

Het is verstandig om de vestiging van het zorghotel onder te brengen bij een van de 
bestaande zorginstellingen in Krimpen. Lelie zorggroep steunt het initiatief van het CDA 
voor een zorghotel en heeft de mogelijkheid om in Tiendhove een beperkte capaciteit in te 
richten als zorghotel. Hiermee wordt een start gemaakt van een zorghotel in Krimpen aan 
den IJssel. Hierdoor kan ervaring worden opgedaan en ook een indruk worden verkregen 
over de ontwikkeling van de vraag naar zorghotel capaciteit. In Krimpen groeit het aantal 
senioren, die veelal afhankelijk zijn van externe hulp bij tijdelijke verzorging, waar het 
zorghotel in voorziet.  Het beleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. Het CDA wil zich dan ook hardmaken voor een vast zorghotel in Krimpen aan den 
IJssel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Krimpen krijgt een 
zorghotel” 
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Toegankelijk onderwijs voor iedereen  
Alle kinderen in Krimpen hebben recht op goed onderwijs. Dat betekent voor het CDA:  

• Goede huisvesting: verouderde en te krappe scholen moeten aangepakt worden. 
Het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting wordt vernieuwd en het 
bestaande plan onverkort uitgevoerd. De Rudolf Steinerschool is inmiddels 
uitgebreid. De Groeiplaneet krijgt aantrekkelijke nieuwbouw, samen met de 
sporthal de Populier. Ook voor de Wegwijzer, het Kompas, de Jacobus 
Koelmanschool en Het Octaaf-De Mozaïek met bijbehorende gymzaal komt 
aantrekkelijke nieuwbouw; 

• Het CDA zet zich in voor de komst van een locatie voor voortgezet onderwijs van de 
Driestar-Wartburg in onze gemeente. De school voorziet in een behoefte en zal de 
centrumfunctie van Krimpen versterken; 

• De routes naar de scholen moeten veilig zijn;  
• Goed passend onderwijs, ook voor kinderen met een specifieke leerbehoefte. Bij 

voorkeur dichtbij huis, in Krimpen; 
• Goed leerlingenvervoer als het passend onderwijs toch buiten Krimpen gevonden 

wordt; 
• De verkeerssituatie rondom scholen dient voor iedereen overzichtelijk te zijn. 

Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen. 

Pak laagtaalvaardigheid aan 
Er is gelukkig een toenemende aandacht voor laaggeletterdheid. En terecht! Dit probleem 
neemt niet af maar juist toe, met de toenemende digitalisering. Het CDA wil graag dat de 
gemeente dit probleem actief aanpakt. Dat betekent onder meer: 

• Het blijvend ondersteunen van de bibliotheek en de daaraan gekoppelde 
activiteiten; lezen en voorlezen is zeer belangrijk voor de ontwikkelingen. 

• Bewustzijn en betrokkenheid bij de betrokken stakeholders creëren;  
• Focussen op het “taalvaardige gezin”, een brede aanpak dat zich op meerdere 

generaties richt.  

Versterking relatie onderwijs en bedrijfsleven  
Als CDA stimuleren we een vergaande integratie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Een goed voorbeeld hiervan is de stichting Ondernemend Onderwijs Capelle Krimpen 
(OOCK). Stichting OOCK heeft als doel om door samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven/instellingen de leerling beter voor te bereiden op de te maken keuzes na de 
middelbare school. De leerling staat altijd centraal en het onderwijs en het bedrijfsleven 
staan ten dienste van de ontwikkeling van de leerling. Het CDA wil vanuit de gemeente dit 
initiatief maximaal ondersteunen. Dat bekent niet alleen financiële steun, maar juist ook 
actief faciliteren en stimuleren van de huidige basis.   
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3. Solidariteit  
Het (Bijbelse) begrip naastenliefde roept ons op te zorgen voor kwetsbaren in de 
samenleving. Krimpen aan den IJssel heeft deze waarde keihard nodig; onze gemeente 
kent aanzienlijke groepen kwetsbaren in verschillende lagen van onze samenleving. Ook 
hier kan de overheid niet in alle zaken voorzien; betrokken inwoners zijn essentieel voor het 
versterken en verhouden van onderlinge verbondenheid. Solidariteit binnen Krimpen 
beslaat voor het CDA de volgende elementen.  

Aanpakken drugsproblematiek  
Drugsgebruik onder de Krimpense bevolking en in het bijzonder de Krimpense jeugd heeft 
de afgelopen jaren ernstige vormen aangenomen. Er is bekend dat omgevingsfactoren 
hierin een belangrijke rol spelen; de sociale structuren, maar ook de fysieke omgeving. Het 
CDA wil de drugsproblematiek aanpakken door enerzijds op te treden tegen de aanbieders 
en verspreiders van drugs en anderzijds meer te doen aan preventie. Hieronder zetten we 
dat puntsgewijs uiteen hoe we dat voor ons zien:  

• Voorlichting: hierbij denken we niet alleen aan voorlichting onder jongeren, maar 
ook onder ouders/verzorgers. Gebleken is dat onder de laatste groep vaak 
ontkenning heerst over de mogelijkheid dat hun kinderen mogelijk drugs 
gebruiken. Hierdoor ontstaat een zwijgcultuur. Om dit te doorbreken willen we 
inzetten op informatieavonden waarbij we ook bestaande structuren als scholen, 
kerken en verenigingen betrekken. Zij spelen een belangrijke rol bij vroeg-
signalering.  

• Vroegsignalering: een essentieel onderdeel in de preventieketen van drugsgebruik 
is vroegsignalering. Ouders en professionals spelen een belangrijke rol bij het 
vroegtijdig onderkennen van (problematisch) drugsgebruik. De professionals 
kunnen adviseren over en doorverwijzen naar geschikt hulpaanbod. Daarbij is het 
belangrijk dat we uit de schaduw van ontkenning en schaamte stappen en samen 
eensgezind optrekken.  

• Handhaving en beleid: het CDA wil dat de politie nauw samenwerkt met 
(jeugd)boa’s en periodiek groepen jongeren controleert op het bezit van drugs. Als 
een minderjarige door de politie of handhaving wordt betrapt met soft- of 
harddrugs, worden de drugs in beslag genomen en volgt een doorverwijzing naar 
Bureau Halt. Onderdeel van het HALT traject is een intakegesprek waar gekeken 
wordt wat de redenen zijn van het drugsgebruik; voor het CDA erg belangrijk. We 
willen actief monitoren waarom zoveel jeugd in Krimpen aan den IJssel drugs 
gebruikt en hierop inspelen.  
 

Plezierig wonen in een nette wijk  
Het CDA wil graag dat nieuwbouw aansluit en bijdraagt aan een sfeervolle en plezierige 
leefomgeving. Aandacht voor de stijl van de gebouwen en de inrichting van de 
leefomgeving zijn daarbij cruciaal; ze moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing, 
toegankelijk zijn voor minder-validen en er moet genoeg ruimte zijn voor buitenactiviteiten.  
Betrokkenheid naar elkaar toe en verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving in de 
wijken dienen we te stimuleren. In de visie van het CDA kan dit worden bevorderd door 
voldoende ruimte te bestemmen voor: 

• goede speelvoorzieningen; 
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• Voldoende vuilnisbakken en dispensers in de wijken waar hondeneigenaren 
uitwerpselen van hun huisdier in kwijt kunnen; 

• Bankjes en andere ontmoetingsplaatsen en –ruimtes voor jong tot oud; 
• Het fietsplan moet opnieuw worden bekeken. Door te onderzoeken of gedeeltes van 

de IJsseldijk geschikt gemaakt kunnen worden voor uitsluitend 
bestemmingsverkeer, kan de dijk veiliger voor fietsers en bewoners worden 
gemaakt; 

• Waar mogelijk moeten sfeervolle en karakteristieke ontwikkelingen worden 
gestimuleerd. Een voorbeeld is het terrein van de Werf Van Duijvendijk, waar 
(zorg)woningen en horeca worden gerealiseerd in de historische loodsen. De 
jarenlang verpauperde locatie wordt zo een aantrekkelijk ontmoetingspunt van 
Krimpen met de rivier de IJssel. 

• Voor fiets- en wandelpaden is een goede verlichting en goed onderhoud 
noodzakelijk. Kapotte verlichting en gaten in het wegdek dienen zo snel mogelijk 
hersteld te worden. 

Het instellen van een buurt(sport)coach kan de samenhang in de buurt verbeteren. De 
buurtcoach kan de contacten met de buurt onderhouden en een aanspreekpunt voor de 
wijk worden. Het CDA is voorstander van buurtbemiddeling omdat daarmee escalatie in de 
wijk kan worden voorkomen. Ook ondersteunt het CDA initiatieven zoals buurtpreventie. 
Het CDA is voorstander van het snel en krachtig doorvoeren van dit beleid.  

Veilig onderweg  
Gevaarlijke oversteekplaatsen in de gemeente dienen zo snel mogelijk veilig te worden 
gemaakt. Zo bekijkt het CDA regelmatig binnen onze gemeente naar gevaarlijke en 
onoverzichtelijke kruisingen en wegen die voor verbetering in aanmerking komen. 
Gevaarlijke situaties zie je namelijk niet op de tekentafel, maar vooral in de praktijk. Voor 
fiets- en wandelpaden is een goede verlichting en goed onderhoud noodzakelijk. Kapotte 
verlichting en gaten in het wegdek dienen zo snel mogelijk hersteld te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plezierig wonen in  
een nette wijk” 
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De Knarrenhof moet er komen!  
Er is geconstateerd dat er in Krimpen een groep inwoners is die behoefte heeft aan 
woonvormen waarbij men zelfstandig woont, maar met een zekere mate van 
gemeenschappelijkheid. Dat kan in allerlei vormen, waarbij het CDA zich inzet voor een 
“Knarrenhof”. Een Knarrenhof is het beste te omschrijven als een woonhof met 
levensloopbestendige woningen, met een gezamenlijke tuin of binnenruimte.  De 
combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van het heden. Hierbij staan 
zelfstandigheid en privacy centraal, maar met alle gelegenheid, indien gewenst, elkaar te 
kunnen helpen: verzorgen van de tuin, boodschappen voor elkaar doen, enz. Hierdoor 
ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle 
voordelen van samenwonen. Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk 
vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Dit is ideaal voor de 
moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen 
kan terugvallen. 

Na een eerste initiatief van het CDA is er inmiddels een actieve voortrekkersgroep. Deze 
voortrekkersgroep is afhankelijk van medewerking van de gemeente Krimpen aan den 
IJssel. Om te voorkomen dat het proces strandt door het uitblijven van concrete stappen 
vanuit de gemeente blijft het CDA nauw verbonden om de voortrekkersgroep te 
ondersteunen waar dat kan. De eerst resultaten zijn ook daar: op 4 november 2021 heeft het 
CDA door middel van een breed aangenomen motie in de gemeenteraad het college 
aangespoord haar medewerking te verlenen aan het initiatief. Daarbij is het aanwijzen van 
een geschikte locatie de eerste prioriteit. Het CDA blijft samen met de initiatiefnemers zich 
onverminderd inzetten voor gelijkgestemden die in Krimpen aan den IJssel een 
gezamenlijke woonplek willen creëren.  

 

“De Knarrenhof 
moet er komen!” 
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4. Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief; 
maatschappelijke organisaties die zichzelf organiseren op het gebied van cultuur, muziek, 
sport en veel meer. In Krimpen aan den IJssel willen we hier zoveel mogelijk ruimte aan 
bieden en recht aan doen. Daarbij moet de overheid faciliterend optreden om de 
maatschappij te laten floreren. Dit vraagt om weldoordachte en toekomstbestendige 
investeringen.  

Een goed functionerende samenleving kan niet alleen georganiseerd worden door (lokale) 
overheden, maar heeft maatschappelijke instellingen en initiatieven keihard nodig. 

 

Gunstig vestigingsklimaat  
Het CDA wil ondernemers en bedrijven ruim baan bieden om te kunnen floreren en 
tegelijkertijd   het vestigingsklimaat stimuleren om zo nieuwe ondernemers en bedrijven 
aan te trekken. We moeten daarbij onze unieke positie als verbinder van Rotterdam 
Rijnmond en de Krimpenerwaard omarmen en gezamenlijk optrekken met 
buurgemeentes, regionale en landelijke organisaties. Dit gaan we op de volgende 
manieren doen:  

• Samen met het rijk en de provincie blijvend investeren in het verbeteren van de 
bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel. Het fileprobleem verhelpen is daarbij de 
grootste prioriteit. Hierover later meer: de Algera Bypass.; 

• Het terugdringen van lokale lasten voor lokale bedrijven; 
• Het stimuleren en realiseren van “groei- en innovatielocaties”. Dit zijn betaalbare 

bedrijfspanden waar nieuwe ondernemingen en opkomende startups hun bedrijf 
kunnen laten opbloeien. Door verschillende ondernemers te huisvesten in een pand 
kunnen ze leren van elkaar en wordt de kans op zogeheten “kruisbestuiving” 
vergroot. Dit jaagt innovatie aan;  

• Het ontwikkelen van het zogenoemde Stormpolderdijk-gebied (de voormalige 
EMK-locatie) tot een aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven, met name met 
een maritiem karakter. De samenwerking met het Rijk moet hiervoor constructief 
worden gehouden en worden voortgezet; 

• Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen middelbare scholen en 
MBO’s. Daarbij denken we niet alleen aan een actief stage-netwerk, maar ook aan 
experimentele kennis-praktijk locaties waarbij innovatie en experimenten centraal 
staan. Hiervoor willen we de mogelijkheden die er bestaan binnen de Europese 
subsidieregelingen aangrijpen; 

• Gestroomlijnde processen bij de gemeente om ondernemers geen tijd te laten 
verliezen; 

 

Gunstig ondernemersklimaat 
De komende jaren staan we als samenleving voor de grote opgave om te herstellen van de 
coronacrisis. Daarbij is het herstel van de economie essentieel.  Dat begint bij de lokale 
economie. Krimpen aan den IJssel kent talloze hardwerkende ondernemers en huisvest 
verschillende grote internationale bedrijven. Daarbij is het van belang dat Krimpen 
aantrekkelijk is voor ondernemers, maar ook voor potentiële klanten; of dit nu voor de Retail, 
horeca, landbouw of industrie is. 
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De Algera bypass geeft Krimpen lucht 
Voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel is de verbinding met Rotterdam een 
levensader, voor werk, onderwijs, winkelen, gezondheidszorg, veiligheid, uitgaan, cultuur en 
nog veel meer. De grootste bottleneck is de beperkte capaciteit van de huidige Algerabrug, 
met daarnaast het wegennet en kruisingen aan weerzijde van de brug. Tot nu toe is 
hiervoor nog geen bevredigende oplossing gevonden. 

De bypass: snellere doorstroming, betere woonomgeving en grotere veiligheid 
Het CDA Krimpen aan den IJssel komt met het voorstel voor een bypass, waarbij de huidige 
Algerabrug blijft bestaan (met aanpassingen) en er verderop naar het westen een tweede 
brug over de Hollande IJssel wordt gelegd. De bypass oplossing creëert niet alleen een 
snellere doorstroming van het verkeer, maar ze is ook gunstig voor de leefbaarheid van 
Krimpen aan den IJssel en vermindert de risico’s voor veiligheid en gezondheid die 
voortvloeien uit de beschikbaarheid van slechts één brug voor de verbinding van de West-
Krimpenerwaard met het vasteland.  Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid en 
reactietijd van hulpdiensten zoals ambulances.  
 
De voorgestelde tweede oeververbinding aan de westzijde biedt perspectief. De nieuwe 
brug communiceert met de Algerabrug. Dit betekent dat beide bruggen niet tegelijk dicht 
zullen zijn voor het verkeer. Als een van de bruggen op het punt van dichtgaan staat, 
worden automobilisten vroegtijdig gewaarschuwd zodat ze de alternatieve route kunnen 
kiezen.  

Uiteraard moet het bypassplan nader worden uitgewerkt. Het traject moet worden verfijnd 
en er moeten schetsen worden gemaakt van de te bouwen kunstwerken zoals bruggen. 
Dan kan ook een voorlopige kostenraming worden gemaakt. Wij realiseren ons dat de 
bypass een drastische oplossing is. Maar op dit moment is deze oplossing nodig, in het 
belang van de huidige en toekomstige bewoners van Krimpen aan de IJssel en de 
Krimpenerwaard, de bedrijven in dit gebied en alle anderen die voor hun vervoer op de 
Algeracorridor zijn aangewezen. 
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