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Hart voor Krimpen
Gemeentelijk Verkiezingsprogramma 2018-2022
Krimpen, dat zijn wij, allemaal
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Het CDA is een open christendemocratische volkspartij.
Bij ons staat de gemeenschap centraal. Dan gaat het vooral om de
betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun gezin,
hun school, hun wijk, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging.
Dat is het ware draagvlak voor het leven in een stad of dorp.
Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie.
Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen
door verantwoordelijkheid voor henzelf en voor elkaar te nemen.
Het CDA is een open volkspartij geworteld in alle lagen
van de samenleving.
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voorwoord
Voor u ligt het CDA programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit programma is een
visie op Krimpen waarin niet de overheid bepaalt hoe Krimpen er uit ziet, maar u, met uw naasten. Dit
programma is een visie op Krimpen waar het goed wonen en leven is voor jong en oud en waar gezinnen
zich thuis voelen. Dit programma is een visie op Krimpen waar iedereen meetelt. Waarschijnlijk bent u
bewust in Krimpen aan den IJssel gaan wonen of blijven wonen, en voelt u zich hier thuis. Misschien bent
u ooit vertrokken uit Krimpen vanwege werk of studie, maar bent u teruggekeerd, bijvoorbeeld op het
moment dat u kinderen kreeg.
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. Niet als overheid alleen, maar met elkaar.
Wij zijn ons bewust van de kracht en mogelijkheden maar ook van beperkingen die de gemeente Krimpen
heeft en die wij als inwoners hebben. Maar wij zijn samen het kloppende hart van Krimpen waarin we zorgen
voor elkaar, als mantelzorger of gewoon als goede buren en waar we leven met elkaar in verenigingen,
scholen en buurten. Waarbij de gemeente hart heeft voor haar inwoners en ze ondersteunt en mogelijkheden biedt door goed onderwijs, leuke speelplaatsen maar ook door zorg te bieden via de Krimpenwijzer
en gewoon het afval netjes ophaalt.
Er zijn grenzen aan onze verzorgingsstaat. Niet alleen de overheid maar ook u als inwoner van Krimpen
heeft de afgelopen jaren in veel gevallen meer moeten doen met minder geld. En daarbij is de maatschappij
steeds complexer geworden en lijken eenvoudige oplossingen niet meer te bestaan. Het CDA kiest voor
een kleine gemeentelijke overheid waarin we met vertrouwen samenwerken en loslaten en voorzieningen
laten organiseren door de samenleving, door ondernemers en particulieren. Immers, de beste resultaten
worden bereikt met initiatieven uit de samenleving. Slimme oplossingen komen tot leven in samenwerking
met sociale partners en andere overheden.
Het CDA wil zich daarvoor inzetten want wij hebben hart voor Krimpen, u ook?
Onze visie op Krimpen aan den IJssel is samengevat in 8 Thema’s:
1. Krimpen hoort bij de stad en bij de polder
Krimpen aan den IJssel verenigt de metropool Rotterdam-Den Haag met de Krimpenerwaard.
2. Wij zijn er voor jong tot en met oud
Familie en gezin zijn voor ons belangrijk.
3. Verenigingen en vrijwilligers zijn de ruggengraat van Krimpen
Zij verdienen waardering en ondersteuning.
4. Krimpen maken we duurzaam, groen, schoon en veilig
5. Nu aan de slag voor een bereikbaar Krimpen
6. Zorgen voor elkaar en met elkaar
7. Minder overheid, meer samenleving
Initiatieven krijgen de ruimte.
8. We hebben respect voor elkaar, zonder uitzondering
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Thema 1
Krimpen hoort bij de stad en bij de polder
Krimpen aan den IJssel verenigt de metropool Rotterdam-Den Haag
met de Krimpenerwaard.
De stad en de polder vormen samen de identiteit van Krimpen. Het CDA ziet voor Krimpen een meerwaarde
als verbindende en stimulerende factor tussen de gemeente Krimpenerwaard en de metropoolregio.
n

KRIMPEN HEEFT EEN UNIEKE POSITIE TUSSEN STAD EN POLDER EN MOET DEZE
BEHOUDEN
Wij zijn trots op de unieke positie van Krimpen aan den IJssel. Enerzijds zijn we een rustig dorp, liggend
in de groene polder, met het mooie polderlandschap bekend als ontspanningsregio en anderzijds zijn
wij in een half uur in het economische en culturele hart van de stad Rotterdam om te werken of onze
vrije tijd door te brengen. Deze unieke positie moet bewaard blijven.

n

VOL INZETTEN OP DE STRATEGISCHE VISIE KRIMPENERWAARD
Het CDA vindt het noodzakelijk samen te werken met inwoners en andere overheden om een levendige
gemeente in een groene polder te behouden.
Het in 2017 aan de twee gemeenten gepresenteerde rapport “Visie op de Krimpenerwaard” biedt
een mooie kans om dit ook echt op te pakken. Het geeft een inzicht in de mogelijke keuzes die in de
toekomst gemaakt moeten worden om de Krimpenerwaard vitaal te houden en in de kansen die er zijn
voor ons gebied.
Met dit rapport in de hand kunnen we oplossingen voor onze vraagstukken op het gebied van mobiliteit,
beschikbare en betaalbare woningen en duurzaamheid dichterbij brengen.

n

WE BENUTTEN OOK ONZE SAMENWERKING MET DE METROPOOLREGIO
We moeten niet alleen naar de polder kijken maar ook naar de stad. We werken actief samen in de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. In de metropoolregio ligt onze werkgelegenheid en worden de
plannen voor onze bereikbaarheid in belangrijke mate gemaakt en gefinancierd. Daar moeten we dus
bij zijn! Ook werken we op diverse vlakken samen met Capelle a/d IJssel. Niet om op termijn te fuseren
maar om te zorgen dat we in Krimpen een kleine maar effectieve organisatie kunnen hebben. Het CDA
is voor deze vormen van samenwerking mits we onze onafhankelijke positie bewaken en behouden!
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Thema 2
Wij zijn er voor jong tot en met oud
Familie en gezin zijn voor ons belangrijk
De samenleving is pas een samenleving als we iedereen, van jong tot met oud een eigen stem en eigen
plek geven.
Ons voorzieningenbeleid dient gericht te zijn op de wensen van onze inwoners. We moeten inspelen op de
toenemende vergrijzing. Even zo richten we ons op de jeugd en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst
van Krimpen.
Naast aandacht voor de verschillende generaties moeten we ook rekening houden met de verschillende
omstandigheden waarin onze inwoners verkeren. Voor sterke schouders moeten we Krimpen aantrekkelijk
houden en mogen we een bijdrage verwachten, zwakkere schouders moeten we een steuntje in de rug
geven. Het CDA wil hart hebben voor alle krimpenaren.
Dit vraagt veel van de gemeente en inwoners. Het CDA wil inzetten op de volgende speerpunten.
n

GOEDE WONINGEN VOOR IEDEREEN
●
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 is voorstander van het aanbieden van startersleningen.
●
Het CDA wil kleine appartementen bouwen om de jeugd in Krimpen te houden.
●
Ouderen moeten langer thuis wonen en daarom wil het CDA dat de gemeente meewerkt aan
aanvragen voor ‘kangoeroewoningen’ of ‘zorgwoningen’. Ook kunnen bestaande woningen
geschikt gemaakt worden voor mantelzorg dicht bij 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.
●
Goede woningen zijn duurzame woningen (zie thema 4).

n

DUIDELIJKE EN EERLIJKE TOEDELING VAN WONINGEN
Het vinden van een (1e) 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.

n

BEREIKBAAR 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. 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.
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n

PAK LAAGGELETTERDHEID 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
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Thema 3
Verenigingen en vrijwilligers zijn de ruggengraat
van Krimpen
Zij verdienen waardering en ondersteuning.
Door deel te nemen aan sport, cultuur of andere vrijetijdsactiviteiten in verenigingsverband kunnen onze
inwoners elkaar op een laagdrempelige wijze ontmoeten. Alle Krimpense verenigingen, stichtingen, kerken
en clubs zijn van grote waarde in onze gemeenschap. De leefbaarheid en zorg in Krimpen is afhankelijk
van een enorm netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers. Deze vrijwillige inzet van velen moet waar nodig
worden ondersteund en in ieder geval worden gewaardeerd. Het belang van de sociale netwerken wordt
steeds groter in onze participatiesamenleving. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers vergroot de
verbondenheid en voorkomt dat inwoners buiten de boot vallen.
Daarom vormen verenigingen en vrijwilligers het echte Hart van Krimpen.
n

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS WORDEN GEWAARDEERD
Krimpen heeft een groot aanbod van verschillende sporten, culturele activiteiten en andere verenigingsactiviteiten. Daar mogen we trots op zijn. Hoewel financiële steun van de overheid door middel
van subsidie voor een vereniging altijd ‘mooi meegenomen’ is, heeft een vrijwilligersorganisatie in
veel gevallen meer aan waardering, promotie of gerichte ondersteuning dan aan een geldbedrag. Het
CDA wil vrijwilligers beter ondersteunen en vaker in het zonnetje zetten.

n

VERENIGINGEN 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 waar ze goed in zijn. Krimpen
kent veel inmiddels veel oude verenigingsaccommodaties. Het CDA wil zich inzetten voor passende
accommodaties voor alle verenigingen.

n

IEDEREEN MOET DEEL KUNNEN NEMEN AAN SPORT EN CULTUUR
Het mag niet zo zijn dat deelname aan sport of cultuur niet mogelijk is om dat 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!
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Thema 4
Krimpen maken we duurzaam, groen, schoon en veilig
Krimpen aan den IJssel is van oudsher een mooie en groene gemeente. Toch zien we, als we vandaag
in Krimpen rondkijken, veel punten die verbeterd kunnen worden. Daarnaast hebben we te maken met
klimaatverandering en de noodzaak van een energietransitie. Dat vraagt om actie!
Krimpen moet een toekomstbestendige gemeente zijn waar het fijn wonen is, waar iedereen veilig over
straat kan en waar het nodige te beleven is.
n

PLEZIERIG WONEN IN EEN NETTE WIJK
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;
voldoende vuilnisbakken
●
bankjes en andere ontmoetingsplaatsen en –ruimtes voor jong tot oud.
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 buurpreventie.
Met het aanwijzen van vaste uitlaatplekken voor honden, voorzien van voldoende bakken en zakjes,
kan de overlast van hondenpoep worden teruggebracht. Het CDA is voorstander van het snel en
krachtig doorvoeren van dit beleid. Handhaving op deze afspraken (en op de aanlijnplicht) hoort daar
voor het CDA nadrukkelijk bij!
n

KRIMPEN VERDIENT EEN AANTREKKELIJK CENTRUM
In het centrum van Krimpen is een aantal goede stappen gezet met het nieuwe Raadhuis (en plein), de
vernieuwing van de Tuyter en het Prinsessenpark. Maar het centrum is nog niet af!
Het CDA dringt aan op het verbeteren van de entree van Krimpen. Vanaf de Aalberslaan: het
Tuyterplein, de markt en het evenemententerrein. En vanaf de grote kruising: busstation en omgeving.
Het CDA hecht daarbij sterk aan samenspraak met inwoners en organisaties. Het CDA vraagt het
gemeentebestuur initiatieven vanuit de winkels en de horeca in het centrum, bijvoorbeeld bij de aanleg
van terrassen, maximaal te ondersteunen.

n

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.
8

C D A V E R K IE ZI N GS P R OGR A MMA 2 0 18

De verkeerssituatie rondom scholen dient voor iedereen overzichtelijk te zijn. Kinderen moeten op een
veilige manier naar school kunnen.
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.
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.
n

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:
●
Daken van scholen en andere gebouwen (laten) voorzien van zonnepanelen;
●
Het gebruik van subsidieregelingen stimuleren;
●
Met woningbouwcorporatie Qua Wonen plannen maken voor het verduurzamen van bestaande
huurwoningen;
●
Het actief stimuleren van hoge duurzaamheidsambities bij nieuwbouwprojecten;
●
Aansluiten bij projecten en innovaties in de regio.
Bij de plaatsing van windmolens in de Stormpolder zal een zorgvuldige afweging gemaakt dienen te
worden tussen de omvang van de bijdrage aan de energie transitie en de omvang van de overlast.

n

KLIMAATBESTENDIGE OMGEVING
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 klimaat bestendige omgeving. Het CDA ondersteunt daarom de aanpak voor de wijk
Langeland waarbij vooraf, samen met de inwoners gekeken wordt naar klimaatbestendigheid en wil
deze aanpak ook in andere wijken toepassen. Het gaat hierbij om:
●
Innovaties toepassen voor het afvoeren van regenwater;
●
Maximaal inzetten op groene tuinen en plantsoenen;
●
Samenhang met energietransitie;
●
Anticiperen op elektrisch rijden etc.;
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Thema 5
Nu aan de slag voor een bereikbaar Krimpen
Vlot Krimpen in en uit zou een verademing zijn voor ons allen. Ook biedt een betere bereikbaarheid van
Krimpen mogelijkheden om het gebied aantrekkelijker te maken om te wonen en te werken.
Onze bereikbaarheid is niet zomaar te verbeteren met een paar simpele maatregelen. Het aanpakken van
de bereikbaarheid is complex en vraagt een forse (langdurige) inzet waarbij het CDA de volgende heldere
uitgangspunten hanteert:
n Het vraagstuk van onze Algeracorridor is een gezamenlijk probleem. Een probleem voor Krimpen maar
zeker ook voor de Krimpenerwaard en andere buurgemeenten zoals Capelle a/d IJssel, Rotterdam,
Ridderkerk, de provincie en de metropoolregio.
n Daarom moeten we samenwerken om oplossingen te realiseren.
n Het rapport “Strategische Visie Krimpenerwaard” geeft aan hoe we in gezamenlijkheid meer kans
maken op oplossingen door vraagstukken in samenhang op te pakken. Deze kansen moeten we dus
n
n
n

pakken.
Een betere bereikbaarheid betekent vaak meer verkeer en dus meer overlast. Dat vraagt evenwichtige
maatregelen maar ook de bereidheid wat aan die overlast te doen.
Extra oeververbindingen naar de Krimpenerwaard zijn wenselijk maar kosten veel tijd en geld. Maak
daarom ook werk van korte termijn maatregelen.
De oplossing kan nooit alleen bestaan uit aanleggen van meer wegen. Gebruik de mogelijkheden voor
het verbeteren van het Openbaar Vervoer, zet in op Vervoer op Maat en gebruik moderne technologie
voor het verbeteren van het Verkeersmanagement op de Algeracorridor.

n

VERKENNING OEVERVERBINDINGEN OOSTFLANK ROTTERDAM
Het CDA is groot voorstander van het uitvoeren van dit onderzoek naar extra oeverbindingen in
Rotterdam en Krimpen. Het onderzoek staat al lang op de planning maar moet nu worden uitgevoerd.
We willen weten waar we aan toe zijn: wat kan er en wat is betaalbaar?

n

TREF NU MAATREGELEN IN EN ROND KRIMPEN
Krimpen staat op korte termijn voor een aantal opgaven die ook kansen biedt: de grote kruising en de
omgeving van het busstation (Centrum Zuid) worden vernieuwd. Het CDA heeft een plan ingediend
om deze ontwikkelingen te gebruiken om de bereikbaarheid op korte termijn te verbeteren. Het CDA
maakt zich sterk om:
●
De P+R bij het busstation te verplaatsen naar één of meer plekken verder in de polder langs de
N210.
●
De huidige regionale buslijnen te herschikken zodat ze niet meer Krimpen in hoeven. Een Stop&Go
langs de N210 is dan voldoende.
●
Te onderzoeken of een R-net verbinding Utrecht (Schoonhoven) – CapelseBrug mogelijk is.
●
Het (winkel)centrum.is goed bereikbaar per bus (via de huidige geoptimaliseerde halte en via de
Stop&Go).
●
Het verleggen van de fietspaden rond de grote kruising zodat de fietsers sneller en veiliger
Krimpen in en uit kunnen.
●
De ontstane ruimte gebruiken om het verkeer in- en uit Krimpen op de Nieuwe Tiendweg beter te
laten doorstromen. Het resultaat moet zijn een vlottere reis voor de reiziger per auto én per bus.
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n

BENUT VERVOER OVER WATER
De waterbus is een niet meer weg te denken schakel in het openbaar vervoer in Krimpen. Het CDA is
voorstander van het uitbreiden van dit personenvervoer over water en pleit vooral voor een verbinding
met IJsselmonde en Rotterdam Zuid. Het is belangrijk bij plannen of proeven voor uitbreiding de
werkgevers in de Stormpolder te betrekken omdat de waterbus met name de spits in en uit de
Stormpolder kan ontlasten.
Ook is het CDA voorstander van de voorstellen van de gemeente Krimpenerwaard om andere
(bestaande) verbindingen over water nader te onderzoeken zoals het fietsveer bij Ouderkerk of het
autoveer bij Krimpen aan den Lek. Mogelijk kunnen deze verbindingen verbeterd of verplaatst worden.

n

OOG VOOR KWETSBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST
Het CDA beseft dat bereikbaarheid niet alleen gediend is bij het vergroten van de capaciteit over onze
wegen. We moeten ook oog hebben voor de kwetsbaarheid, de veiligheid en de overlast die onze
infrastructuur met zich meebrengt. Hiervoor zijn op korte termijn maatregelen nodig en mogelijk. Het
CDA is voor:
●
Het realiseren van een doorsteek van de N210 naar de (vernieuwde) Lekdijk. Hierdoor verbetert
de bereikbaarheid van de Stormpolder;
●
Maatregelen om de geluidsoverlast van de N210 te beperken;
●
De drukke en gevaarlijke fietsroute over de Algerabrug te onderzoeken.
(mogelijk aparte fietsbrug).
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Thema 6
Zorgen voor elkaar en met elkaar
De gemeente heeft een toenemende verantwoordelijkhied voor de zorg van haar inwoners en de regelingen
en voorzieningen die daar bij 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.
Voor het CDA betekent deze zorg:
n Zorg voor degene die dat nodig heeft;
n Zorg niet alleen als taak van de overheid, maar als gedeelde taak van de samenleving;
n Zorg waarbij mensen de mogelijkheid hebben om dicht bij elkaar te blijven wonen;
n Zorg waarbij een ieder in de gelegenheid gesteld wordt om actief mee te kunnen doen in de samenleving;
n Zorg vraagt aandacht voor de menselijke maat (maatwerk, aandacht voor identiteit).
De overname door de gemeente van rijkstaken op het gebied van zorg (WMO), jeugd en participatie
(sociale zaken) is goed opgepakt in Krimpen met maximale inbreng van inwoners. Terecht is daarbij als
slogan gebruikt “De kracht van Krimpen”. Toch zijn er een aantal aandachtspunten waar het CDA zich hard
voor wil maken:
n

VERDER BOUWEN AAN DE KRACHT VAN KRIMPEN
Hoewel de taken in het sociaal domein goed geland zijn, blijft de uitdaging voor de gemeente groot.
Enerzijds zijn maatregelen nodig om te zorgen dat iedereen bereikt wordt en de juiste ondersteuning
krijgt, anderzijds moet het betaalbaar zijn en zijn de huidige tekorten op lange termijn niet te dragen.
Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, waarbij
de volgende aandachtspunten voor het CDA belangrijk zijn:
●
Het aantal bijstandsontvangers in Krimpen is hoog en het terugdringen daarvan verdient extra
aandacht;
●
Een voor iedereen toegankelijk sociaal loket (De krimpenwijzer) is cruciaal;
●
Het beleid moet gericht zijn op het voorkomen van wachtlijsten;
●
Aandacht voor eenzaamheid, stille armoede, (verborgen) ouderenmishandeling;
●

●

n

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 samenlevering.
Een mooi voorbeeld is het project van de gezamenlijke kerken “Zin in ouder worden”;

INCLUSIVITEIT
Het CDA ondersteunt het opstellen van een gemeentelijke 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 plekje 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.
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Thema 7
Minder overheid, meer samenleving. Initiatieven
krijgen de ruimte.
Voor het CDA bepaalt uiteindelijk niet de gemeenteraad hoe Krimpen er uitziet maar doen de inwoners, de
verenigingen en bedrijven dat. De gemeente kan initiatieven die bijdragen aan een beter en leuker Krimpen
ondersteunen en stimuleren.
Het CDA wil zelf een stap verder gaan en in Krimpen serieus aan de slag gaan met inwoners en organisaties die initiatieven ondernemen om taken of voorzieningen te starten of over te nemen.
n

INWONERS AAN ZET: “RIGHT TO CHALLENGE“ INVOEREN
Het CDA wil Krimpen laten aansluiten bij het voornemen uit het regeerakkoord om een “Right tot
challenge”-regeling in te voeren. Dit biedt burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid om een
alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe
omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden
of andere maatschappelijke voorzieningen. Ook is het denkbaar een recht op overname in te voeren,
waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.

n

HOUDT DE LOKALE VOORZIENINGEN IN STAND
De afgelopen jaren zijn diverse voorzieningen verzelfstandigd zoals de kinderboerderij, het zwembad,
de muziekschool en het beheer van de binnensportaccommodaties. Het CDA koestert deze voorzieningen en wil ze graag de tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen en om nieuwe initiatieven te
ondernemen.
Ook de andere voorzieningen in Krimpen verdienen onze blijvende aandacht om de toekomst reëel en
met vertrouwen tegemoet te zien.

n

WIJKWETHOUDERSCHAP
In de afgelopen periode is het wijkwethouderschap naar een idee van het CDA ingevoerd. Elke wijk
in Krimpen heeft een wijkwethouder die spreekuur houdt en aanspreekbaar is op vraagstukken die
spelen in de wijk. Het CDA is voorstander van het verder uitbouwen van het wijkwethouderschap en
het wijkgericht werken. Te denken valt aan meer spreekuren, het instellen van een wijkoverleg en een
grotere rol van de wijkwethouder bij projecten om te zorgen dat de inbreng van de inwoners in de wijk
gehoord wordt.
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Thema 8
We hebben respect voor elkaar, zonder uitzondering
Hoe respectvol gaan we met elkaar om en hoe zorgen we voor onze omgeving?
Een vraag die steeds lastiger lijkt. En wat we zien in de sociale media, de landelijke politiek maar ook in
plaatselijke discussies, stemt niet optimistisch.
Het overdragen van waarden en normen begint thuis, in het gezin en in de kerk. Het wordt overgebracht
van de ouder(s) op het kind. Deze waarden en normen dragen bij aan een samenleving waar wij respect,
aandacht en begrip hebben voor elkaar als groep of individu. Waar nodig en mogelijk moeten gezinnen
en individuen ondersteuning kunnen krijgen en eenvoudige, laagdrempelige toegang hebben tot goede
informatie over opgroeien, leren en opvoeden. Het CDA ziet een belangrijke rol voor het onderwijs in het
overbrengen van waarden en normen.
Het CDA ziet hierbij ook een rol voor zichzelf in de plaatselijke politiek. Het CDA is een open volkspartij die
uit gaat van een christelijke mens – en maatschappijvisie waarin mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf
en voor elkaar nemen. Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Wij
nemen daarom graag de verantwoordelijkheid om mensen met verschillende meningen en achtergronden
bij elkaar te brengen
Het CDA is voor een bewustzijn van verantwoordelijkheden van mensen binnen de samenleving en naar
elkaar toe. Respectvol met elkaar omgaan en elkaar de ruimte geven zijn daarbij belangrijke voorwaarden.
Respect is met aandacht en zorg met elkaar omgaan.
Respect als laatste thema, maar misschien wel de belangrijkste van allemaal.
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Kanditatenlijst
CDA kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezing 2018

n
n
n
n

Leeuw de, A.J. (Arnold)
Miedema, G.J. (Gerrit Jan)
Snel, F.A. (Cisca)
Slappendel, F. E. (Fred)

n
n
n
n
n
n
n
n

Velzen van - Stigter, J.R. (Renée)
Tissink, G.T. (Gert)
Waaijer, P.J. (Peter)
Lindeman - Stornebrink, C.J.R. (Nellie)
Graaf de - Matthijssen, C.M.A. (Corrie)
Tromp - de Graaff, M.A. (Marjan)
Snoeij, C.J. (Kees)
Moerland, P.J.(Piet )
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CDA Krimpen aan IJssel
! @CDAKrimpen
" @CDAKrimpen
# https://www.cda.nl/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel/
$ (0180) 52 04 17
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