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Van het bestuur 
 
“Een win-win-situatie” 
 
Het zal u waarschijnlijk zijn ontgaan; er is druk-
te achter de schermen van onze locale CDA 
afdeling. Dit is u niet te verwijten want daar 
hoeft u ook geen zicht op te hebben. Toch wil 
ik u inzicht geven in onze inspanningen. Met 
de campagnecommissie, de vertrouwens-
commissie en de programmacommissie is het 
bestuur druk doende in de voorbereiding van 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. We 
hebben tientallen maatschappelijke organisa-
ties benaderd, individuele gesprekken met le-
den gevoerd, concepten van het verkiezings-
programma opgesteld en aangepast, een aan-
tal campagneactiviteiten in de voorbereiding, 
de groslijst opgesteld van mogelijke kandida-
ten voor de raad en de gesprekken tussen de-
ze kandidaten en de vertrouwenscommissie 
gepland. Het is fijn te zien dat een aantal van 
ons zo gedreven is om ons CDA in de steigers 
te houden. Dank daarvoor. 
 
Het valt me op dat een aantal leden aangeeft 
dat we zo weinig te zien en te horen zijn. Dit 
komt voort uit een grote mate van betrokken-
heid bij ons CDA en dat is ook de reden waar-
om ik me dat zo aantrek. Ik vind dat we door 
het campagneteam al een paar goede keren 
op de juiste wijze met de Krimpense gemeen-
schap in contact zijn geweest en daarmee in 
de media. Het doel is niet om in de media te 
komen, maar om een win-win-situatie te creë-
ren voor zowel ons CDA als voor de Krimpe-
naar. Zodoende hebben we gewerkt op de dag 
voor de ondernemer, op de vrijwilligersdag en 
hebben we, als enige politieke partij, een bij-
eenkomst georganiseerd voor de inwoners om 
over de herindeling te spreken. Deze strategie 
willen we voortzetten, omdat het een vorm van 
betrouwbare campagne is en omdat het een 
vorm is dat duurzame relaties opbouwt.  
 
Over deze campagne willen we ook met u 
weer in gesprek. Vooruitkijkend op de team-
buildingsbijeenkomst van 31 oktober hierbij al-
vast het vriendelijke doch dringende verzoek 
om die ochtend te reserveren. In vervolg op 
onze vorige bijeenkomst willen we u nu weer 
zo’n succesvolle gelegenheid aanbieden. Kent 

u de items nog waar we op uitkwamen? Prik-
kelend, Betrouwbaar en Rentmeesterschap. 
En heeft u uw  brief nog die u aan uzelf ge-
zonden had? Ik moet eerlijk bekennen dat ik 
hem kwijt ben, maar de goede herinnering aan 
deze bijeenkomt is gebleven. Laten we met el-
kaar meedoen en meedenken. Aan de cam-
pagnecommissie zal het niet liggen. We heb-
ben u nu meer dan hard nodig.  
 
Binnenkort kunt u het concept verkiezingspro-
gramma in uw postbus verwachten. U bent in 
de gelegenheid om voor 3 november 2009 
schriftelijk amendementen in te leveren bij ons 
secretariaat. Ik nodig u hierbij ook vriendelijk 
uit voor 3 november aanstaande om 20:00 uur 
naar het gemeentehuis te komen zodat we het 
programma met elkaar vast kunnen stellen. 
 
Heeft u de Klinker nog gelezen? Onze cam-
pagnecommissie heeft na goed overleg met de 
gemeente een workshop weten te organiseren 
over Ruimtelijke Ordening. Een onderwerp wat 
de Krimpenaren veelvuldig bezighoudt. Weer 
zo’n win-win-situatie. Zie ook het bericht ver-
derop in deze Nieuwsbrief. 
 
Houdt u de site in de gaten. 
www.krimpenaandenijssel.cda.nl Deze houden 
we zoveel mogelijk up-to-date, want eerder 
aangekondigde bijeenkomsten kunnen door 
omstandigheden nog wel eens wijzigen. We 
proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Tot slot nog een oproep. U zult begrijpen dat 
we met de vacature binnen het bestuur niet blij 
zijn. Geef u op of kijk in uw directe omgeving 
naar mogelijke kandidaten die via het CDA iets 
voor de Krimpense gemeenschap willen doen.  
 
Ik dank de nieuwsbriefcommissie weer voor 
het opstellen deze nieuwsbrief en zie u graag 
op de aangegeven bijeenkomsten. 
 
Jeroen van den Broek 
voorzitter afdeling 

Van de fractie 
 

Herindeling Krimpenerwaard 
 
Doordat de provinciale overheid een nogal du-
bieuze en ondemocratische positie en proce-
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dure kiest in de herindelingdiscussie ontstaan 
er in verschillende gemeenten en zeker ook in 
Krimpen aan den IJssel een beetje paniekerige 
reacties. 
Politieke partijen die in eerste instantie een 
duidelijke afwijzing van elke vorm van samen-
werking of herindeling binnen de Krimpener-
waard lieten horen, beginnen zich nu te reali-
seren dat ze eigenlijk geen enkel mandaat van 
de kiezers hebben om over dit onderwerp te 
beslissen en schieten vervolgens door in een 
soort semi-democratische visie waarbij plotse-
ling "de burger" gehoord dient te worden. 
Omdat ze bang zijn voor de mening van onze 
burgers t.o.v. hun eerder ingenomen stand-
punten, proberen ze de vragen nog wat te ver-
pakken in een vaag voorstel tot een peiling van 
de mening van onze burgers, waarbij ze dan 
niet kunnen besluiten of het een referendum, 
een enquête of een "brede maatschappelijke 
discussie" moet worden en of het moet gaan 
over de herindeling zelf of het door de meer-
derheid (lees coalitie) in de raad ingenomen 
standpunt. De laatste raadsvergadering op 
donderdag 24 september was daar een typisch 
voorbeeld van; 
Partijen rolden over elkaar heen met moties en 
amendementen waaruit de burger vooral 
moest begrijpen dat de indiener van de ondui-
delijke en onleesbare stukken, het beste met 
de burger voor had. 
Kortom een uiterst verwarrend gebeuren waar-
in ook nog de discussie ontstond over de 
openbaarmaking van de verhandelingen van 
de besloten raadsvergadering op 20 augustus, 
die aan dit onderwerp was gewijd. 
Nu had het CDA al aangegeven dat dit een 
openbare vergadering zou moeten zijn omdat 
naar onze mening juist onze inwoners hier di-
rect bij betrokken dienden te worden, maar dat 
mocht niet baten. 
Om alle misverstanden te voorkomen geef ik 
hierbij de hoofdlijnen van de inbreng van het 
CDA tijdens deze vergadering: 
  
Het CDA wil graag de volgende punten naar 
voren brengen: 
  
1) De publieke discussie rondom dit onder-
werp, zeker ook vanuit het Krimpens bestuur, 
is teveel gekenmerkt door een afwijzende 
houding die niet door de burgers wordt begre-
pen. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt dat 
ondanks het feit dat het rapport Leemhuis en 
de daarop volgende acties van GS niet op prijs 
zijn gesteld, Krimpen wel een open houding 
heeft naar mogelijke vormen van samenwer-
king en daar ook een actieve rol in kan vervul-
len 
  
2) Het rapport "Tussen Zellingen en Hoofd-
vaarwegen" is een goede en gedegen uitvoe-

ring (zeker gezien de beschikbare tijd) van de 
onderzoeksopdracht. Wij vinden wel dat bij die 
opdracht ook Ouderkerk aan den IJssel be-
trokken had kunnen worden. 
Een punt van kritiek op dit rapport is gelegen in 
het gegeven dat er wordt verwezen naar de 
recente bestuurskrachtmeting, terwijl de 
raadsleden hiervan nog geen kennis hebben. 
  
3) Wij zijn van mening dat het voorstel om di-
rect in te zetten op een fusie met Nederlek alle 
steun verdient terwijl er alsnog bezien moet 
worden of deze westelijke Krimpenerwaard-
gemeente niet alsnog gecompleteerd dient te 
worden met de gemeente Ouderkerk a/d IJs-
sel. (Wij zijn hier een sterk voorstander van). 
Dit zal de oriëntatie van de rest van de Krim-
penerwaard op Midden Holland niet in de weg 
staan. En zoals al aangegeven door Linze 
Schaap: Opdeling van een gemeente hoeft 
niet dogmatisch van de hand gewezen te wor-
den. 
  
4) Wij vinden het belangrijk dat de visie m.b.t. 
de fusie met Nederlek op korte termijn en seri-
eus overwegen of Ouderkerk hier ook bij kan 
horen, aan de Statenleden wordt voorgelegd 
en zijn bereid om, indien gewenst, dit in een 
bijdrage op 24-08-2009 te verwoorden. 
Aangezien het hier een reactie betreft op een 
aantal punten die bij de aanwezigen bekend 
zijn bestaat de mogelijkheid dat de lezer van 
deze nieuwsbrief op sommige punten wat vra-
gen heeft. 
We zullen een en ander wat nader toelichten: 
  
1) Omdat het rapport van de commissie 
Leemhuis en de reactie van de provinciale be-
stuurders nogal onzorgvuldig werd bevonden 
heeft het Krimpens bestuur gekozen voor een 
zeer afwijzende, ongenuanceerde reactie. Hier 
werd gekozen voor een strategische opstelling 
maar werd vergeten dat een publieke reactie 
ook door het publiek wordt gelezen, terwijl hij 
eigenlijk voor het provinciale bestuur was be-
doeld. Hiermee werd dus niet het belang van 
de burger gediend. 
  
2) Het genoemde rapport is uitgebracht door 
een werkgroep onder leiding van dhr. L. 
Schaap, waarbij de onderzoekopdracht is op-
gesteld door ons college t.w. het onderzoeken 
van de haalbaarheid van een mogelijke fusie 
tussen Krimpen aan den IJssel en Nederlek en 
een verdere samenwerking van deze gemeen-
te met Capelle aan den IJssel. Helaas werd 
hierin niet de ruimte gelaten voor andere mo-
gelijkheden (zoals b.v. het betrekken van Ou-
derkerk aan den IJssel bij deze optie). 
Uiteindelijk wordt de uitkomst van het be-
stuurskrachtonderzoek van Krimpen erbij be-
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trokken omdat een deel van de commissie be-
last was met dit onderzoek.  
De uitkomst van dit onderzoek moest overi-
gens nog worden gepresenteerd, zodat de 
verwijzing hierna wat prematuur is. 
  
3) Het advies van de commissie is om zo snel 
mogelijk in te zetten op een fusie tussen Krim-
pen aan den IJssel en Nederlek. Wij vinden 
het een gemiste kans dat de gemeente Ouder-
kerk aan den IJssel hierbij niet wordt betrok-
ken. Het argument dat door het Krimpense col-
lege hiervoor wordt gegeven is dat Ouderkerk 
ons niet heeft gevraagd. Het CDA vindt dit erg 
zwak en niet erg realistisch. 
  
4) Tijdens de raadsvergadering werd door een 
meerderheid besloten dat een eenduidige 
boodschap naar de Provinciale Staten belang-
rijk was, waardoor degenen die een (wat) af-
wijkende mening hadden niet in de gelegen-
heid werden gesteld om hun mening weer te 
geven. 
  
De komende periode zal de herindeling van de 
Krimpenerwaard nog veelvuldig op de politieke 
agenda staan en ik wil dan ook iedereen op-
roepen om vooral mee te doen aan de maat-
schappelijke discussie die ongetwijfeld ge-
voerd gaat worden en bij alle gelegenheden 
uw mening te geven. Het is een belangrijk on-
derwerp en uw bijdrage heeft effect. 
 
Piet Moerland, fractievoorzitter 

MeeDenkM@il (MDM) 
 
Op de laatste meedenkmail ‘K5/K6!? 
Wij vinden dat de burger betrokken moet worden in 
de discussie en besluitvorming omtrent mogelijke 
herindeling.’ is door een aantal meedenkende le-
den gereageerd. Waarvoor onze hartelijke dank. 
Fijn dat u mee denkt! 
 
reactie 1: De burger goed voorlichten over de 
voor- en nadelen. 
 
reactie 2: N.a.v. de vraag in de CDA Nieuws-
brief juli 2009, enkele opmerkingen mijnerzijds. 
Ik ben van mening dat de burger zeker betrok-
ken moet worden in de discussie en besluit-
vorming omtrent mogelijke herindeling van de 
Krimpenerwaard. 
 Een eerste vereiste is dan ook goede voorlich-
ting te geven wat het mogelijk voor Krimpen 
aan den IJssel zal betekenen als de situatie 
blijft zoals die nu is, danwel een K6 gemeente 
wordt. Met name onderwerpen die de burger 
direct raken dienen onder de aandacht ge-
bracht te worden. Te denken valt aan: 
bereikbaarheid politie, brandweer, ambulance-
dienst, avond-/weekeind dienst artsen, HAP bij 
IJsselland ziekenhuis/Gouda, bibliotheekvoor-

ziening; culturele voorzieningen, onderwijs-
voorzieningen, spelregels woningtoewijzing, 
Rotterdamse regels of die van de K5, ontwik-
keling/behoud van het natuurgebied de Krim-
penerwaard, enzovoort. 
  
Veel inwoners van zowel Krimpen aan den 
IJssel als de K5 gemeenten wonen bewust in 
de landelijke Krimpenerwaard, maar werken 
elders en maken gebruik van de voorzieningen 
in zowel Rotterdam als de Krimpenerwaard. 
Mij lijkt dan ook systematische, objectieve 
voorlichting op zijn plaats zodat de burger in-
zicht krijgt in wat er speelt en er zich een me-
ning over kan vormen. Het onderwerp zal ze-
ker meespelen bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen.  
Hier lijkt mij een taak te liggen voor de (geza-
menlijke)gemeentevoorlichters. 
Mocht men daar onverhoopt niet voor voe-
len,dan zou het CDA (van de K6 gemeen-
ten)dit verder uit kunnen werken?! 
  
Met bovenstaande opmerkingen pretendeer ik 
niet volledig en zeker niet deskundig te 
zijn,maar misschien is het een aanzet tot ge-
dachtenvorming. 
 
Heeft u ook een reactie? mail naar ciscasnel@hetnet.nl 

Van het campagneteam 
 
Graag attenderen wij u op het artikel (zie een kopie 
achterkant van deze nieuwsbrief) uit de Klinker ‘work-
shop Ruimtelijke Ordening’ welke op initiatief van het 
CDA Campagneteam wordt georganiseerd. Wij hopen 
op deze bijeenkomst ook u te ontmoeten! 
 

 

Aanmelden workshop Ruimtelijke 
Ordening 
Op zaterdag 21 november 2009 organi-
seert de gemeente Krimpen aan den IJs-
sel een workshop ruimtelijke ordening 
in de Tuyter. Meer informatie hierover 
vindt u in de Klinker. U kunt zich aan-
melden door een e-mail te sturen naar 
communicatie@krimpenaandenijssel.nl. 

 

Agenda 
 
31 oktober teambuildingsbijeenkomst 
(9.30-14.30 uur in de IJsseldijkkerk) 
 
3 november ledenbijeenkomst  
(aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis) 
onder meer vaststellen verkiezingsprogramma 
 
8 december ledenbijeenkomst  
(aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis) 
onder meer vaststellen kandidatenadvieslijst 

Noteert u deze data vast in uw agenda!




