
De gemeente dient het Brede school‐principe ac‐
tiever te steunen door een betere invulling van
haar regierol, om zo een echte basisvoorziening
voor de schooljeugd te creëren.

Toegankelijk
Voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel is
de Algerabrug een “heet hangijzer”. Nu is het

tijd voor spijkers met koppen: 2 x 2 rijstroken en
een aparte fietsbrug. Dat vraagt wel een creatie‐
ve oplossing voor het kruispunt met de Nieuwe
Tiendweg.

"Daadkrachtig voor een betere toekomst"

Een greep uit ons verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2010‐2014

Stevig
Groeien of slinken, maar in elk geval voor de toe‐
komst een daadkrachtig Krimpen aan den IJssel.
Blijft onze  woonplaats zelfstandig of komt er wat bij?
Het CDA wil rekening houdend met de voorkeur van
de burgers een verantwoorde keuze maken.
Onze voorkeur is: samen met Nederlek en Ouderkerk.

Stimulans voor jeugd en samenleving
Het al lang geplande Centrum voor Jeugd en Gezin
moet nu werkelijkheid worden. Daarmee wordt tegelij‐
kertijd gewerkt aan het welzijn van onze jeugd, maar
ook aan de bestrijding van de jeugdcriminaliteit.

Folderen tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkie‐
zingen in winkelcentrum ‘Crimpenhof’ in mei 1986 ...

… en vakken vullend in een supermarkt op ‘De dag van de
Ondernemer’ op donderdag 16 april 2009.

‘Als sluismeester van deze waterkering ben je
verantwoordelijk voor de veiligheid van zes
miljoen inwoners’, legt Wiardi uit. Dat wordt
nog wel eens vergeten, zo merkt hij. ‘Als mensen
het over dit complex hebben, gaat het vaak over
files en verkeersopstoppingen op en rond de
Algerabrug, maar de voornaamste taak van dit
object is nog steeds om de dichtbevolkte Rand-
stad te beschermen tegen het water.’

(Sluiswachter Wil Wiardi in de rubriek ‘Krimpen Kiest’ in
‘Het Kontakt’, 4 november 2008)

Op zaterdag 10 oktober 2009 bezorgde het CDA een plantje
bij de nieuwe bewoners van de wijk ‘Bloemrijk’.

‘Het zou logischer zijn als verenigingen, naast een
basisbijdrage, ook subsidie krijgen voor het beha-
len van een bepaald doel. Bijvoorbeeld als ze hun
sport toegankelijker hebben gemaakt voor gehan-
dicapten. Of als ze meer jeugd aan het sporten
hebben gekregen.’

(Voorzitter van de Krimpense Sportraad Cees Paul in de
rubriek ‘Krimpen Kiest’ in ‘Het Kontakt’, 29 december 2009)

Het CDA Krimpen aan den IJssel was, is en
blijft actief in een waarde(n)volle gemeente.



Een greep uit ons verkiezingsprogramma voor
de raadsperiode 2010‐2014

Kloppend gemeentehart
De gemeente werkt aan het centrum, maar daar‐
bij heeft onze partij wel haar wensen. Niet te
groot of te hoog; ruimte optimaal benutten.
Er moet een volwaardige plaats voor kerkgebou‐
wen blijven. Door het betrekken van de burgers
in het traject zal de beleving in het centrum posi‐
tief worden beïnvloed.

Duurzame gemeente
Een goed rentmeester houdt niet alleen zijn leef‐
omgeving in stand, maar probeert die ook verbe‐
terd door te geven aan volgende generaties. Het
CDA vindt het daarin haar taak duurzame initiatie‐
ven te nemen en te ondersteunen die dat moge‐
lijk maken. Denk daarbij aan afvalscheiding, on‐
kruidbeleid en brede energiebesparing.

Financiën op orde
Plannen kosten geld, maar mogen niet automa‐
tisch tot gevolg hebben dat de burger de reke‐
ning betaalt. Efficiënt werken, al dan niet samen
met andere gemeenten, kan geldelijk voordeel
opleveren.

Werken in Krimpen
Het CDA gaat voor een gezonde economische ont‐
wikkeling in de Stormpolder. Er moet daarbij goed
gekeken worden naar intensiever gebruik, diver‐
siteit van bedrijven, innovatie en de unieke locatie
als verlengstuk van de Rotterdamse haven.

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie, die werd ge‐
houden op vrijdag 8 januari 2010 in ‘’t Kaerthuys’, werden de
CDA‐kandidaten en het verkiezingsprogramma gepresenteerd
en klonk het startschot voor de finale van de campagne.

Onder het motto “Mensen die (blijven) boeien” organiseer‐
de het CDA‐campagneteam op 31 oktober 2009 een team‐
building‐bijeenkomst in de zaal van de IJsseldijkkerk.

Op initiatief van het CDA‐campagneteam werd op 21 november
2009 door de gemeente Krimpen aan den IJssel in de grote zaal
van ontmoetingscentrum “De Tuyter” een ‘Workshop Ruimtelijke
Ordening’ georganiseerd.

‘Ze zouden elk jaar moeten nagaan wat er op
milieugebied is gedaan in hun gemeente. Heeft
het gemeentebestuur z’n best gedaan of is er
niks bereikt? Belangrijk om te weten en het is
bovendien een taak van de raad om het college
te controleren.’

(Henk van Schaardenburgh, actief lid van Milieudefensie
Krimpenerwaard in de rubriek ‘Krimpen Kiest’ in ‘Het
Kontakt’, 14 juli 2009)
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Het CDA Krimpen aan den IJssel was, is en
blijft actief in een waarde(n)volle gemeente.

Sinds november 2008 zijn in de rubriek ‘Krimpen Kiest’ in streek‐
blad ‘Het Kontakt’ interviews geplaatst met bekende en minder be‐
kende Krimpenaren, waarbij zij onderwerpen aansneden die aan‐
dacht verdienen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De rubriek
was een initiatief van het Krimpense CDA‐campagneteam.
Met toestemming van ‘Het Kontakt’ zijn citaten uit de interviews in
deze folder verschenen. ‘Het Kontakt’ is echter op generlei wijze
betrokken bij de CDA‐afdeling Krimpen aan den IJssel.

Een greep uit ons verkiezingsprogramma voor
de raadsperiode 2010‐2014

Plaats om te wonen
Er is behoefte aan zowel levensloopgeschikte‐ als
aan betaalbare huisvesting voor starters. Bij bouw‐
projecten in Krimpen aan den IJssel moet dat extra
aandacht krijgen.

Zorgen voor elkaar
“Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning in‐
dien nodig”. Dit zou ondermeer kunnen met be‐
hulp van vervoer op maat buiten de gemeentegren‐
zen voor mensen op leeftijd of met een beperking.

Zonder vrijwilligers loopt onze samenleving vast.
Zij kunnen niet alles op eigen kracht. Waar nodig
moet een vrijwilligersloket helpen.

Het initiatief vanuit de kerken voor een diaconaal
maatschappelijke inloopmogelijkheid voor laag‐
drempelige hulp wordt door het CDA ondersteund.

‘Je als vrijwilliger inzetten zorgt er voor dat je als
jongere een beter beeld krijgt van de samenleving.
Daarom mag, wat Overvoorde betreft, de maat-
schappelijke stage best verplicht gesteld worden.
Bovendien helpt het hen bij hun beroepskeuze.’

(Oud‐winnaar van het Krimpens Kompliment Adrie Over‐
voorde in de rubriek ‘Krimpen Kiest’ in ‘Het Kontakt’,
9 december 2008)

Piet Moerland voorziet op 21 maart 2009 de lokatie Popu‐
lierenlaan van ‘Via Futura’ van een verfje

Op 9 december 2009 hielpen CDA‐vrijwilligers bij het kof‐
fieschenken in zorgcentrum “Tiendhove”.

Campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1970,
onder de naam Protestants Christelijke Groepering.



Elk mens is uniek; ook onze
kandidaten. Hoe uniek? Hierbij
(nog) een tipje van de sluier.

Frie van Os
kandidaat nr. 6

Zeg ‘Frie van Os’ en de meesten denken ‘Storm‐
polder’ en ‘De Bron’. Zijn kerk is klaar en als je niet

oppast, laat hij er zich zelfs in Gregoriaanse mu‐
ziek lovend over uit. Frie is zijn werk gevolgd tot
in Krimpen en heeft er nooit spijt van gehad. Kijkt
altijd met een oplettende blik naar de bedrijvig‐
heid in Krimpen. Dat er gewerkt wordt moet je
kunnen zien, maar er moeten wel overheidsim‐
pulsen komen om de groei erin te krijgen en te
houden. Een avondje uit zou in Krimpen moeten
kunnen, maar is nu wel erg beperkt. Iets voor het
centrum? Probeer het eens een poosje zonder
alle luxe: terug naar de basis. Vrijwilligerszorg op
dat niveau is langzamerhand ook broodnodig.

Corry van Aalst ‐ van den Herik
kandidaat nr. 8

Hoewel al een dik jaar niet meer voor de zwem‐
club actief, poets je twintig jaar niet zomaar weg.
Sport is heel belangrijk, tel maar eens op hoeveel
mensen daardoor actief of als begeleider bezig
zijn. Een carrièrezoeker is Corry nooit geweest,
stilzitten was er ook niet bij. In Krimpen terecht
gekomen vanwege een betaalbaar huis. Ziet zich‐
zelf wel blijven, zeker als ingespeeld is op het
groeiend aantal senioren. Zij kwam bij vereni‐
gingen uiteindelijk altijd terecht op plekjes waar
ze kon schrijven. Op dit moment maken kerken
daar gebruik van. Vanwege de stille armoede die
er ook in Krimpen is, maakt ze via publicaties in
bijna alle kerkbladen de inwoners attent op de
hulpmogelijkheden. Er kan ‐ gelukkig ‐ tegen‐
woordig veel anoniem via internet, maar dat
moet niet ten koste gaan van persoonlijke aan‐
dacht.

Henrike Zwart              kandidaat nr. 9

Jong, energiek, kerkelijk en politiek betrokken,
het kan samen bewijst Henrike. Tot over haar
oren actief in “de Ark”, als o.a. jeugdwerker en
in de muziekband, is het te gek dat ze samen
met politieke actie nog tijd over heeft voor haar
intensieve studie Geneeskunde, die eerlijk ge‐
zegd momenteel wel even prioriteit heeft. Een‐
maal in Krimpen terecht gekomen met ouders
mee, zit ze voorlopig goed. Met een voorliefde
voor christelijke bands gaan dagelijkse klussen
toch ook goed onder het geluid van “Casting
Crowns”. Is blij dat ze op al haar belangrijke
plekken het niet zonder elektriciteit zou hoeven
te doen en is wat sceptischer geworden over
milieumaatregelen nu afval weer grotendeels
samen weggaat. Daarentegen neemt ze zoveel
mogelijk de fiets, dat spaart aan twee kanten.


