
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Krimpenerwaard 

Met elkaar, voor elkaar 

2018 - 2022 



 

 
 

2 
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 | CDA Krimpenerwaard 

 

 
Het CDA is een brede democratische volkspartij die uitgaat van de christelijke waarden en 
normen. Deze hebben een breed draagvlak in de samenleving, zowel bij christenen als bij 
mensen met een andere levensovertuiging. 
 
Onze gedeelde waarden en normen vormen de uitgangspunten voor het CDA en helpen ons bij 
het zoeken naar oplossingen voor de hedendaagse problemen. Wij kiezen voor een samenleving 
waarin respect en fatsoen de toon zetten. Het gaat daarbij steeds om mensen, waarbij geluk, 
waardigheid, solidariteit, veiligheid en geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin 
belangrijk is. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, 
dorp, gezin, school, buurt, kerk, bedrijf of sportvereniging is het ware draagvlak voor het 
samenleven.  
 
CDA Krimpenerwaard is een open en lokale partij, geworteld in alle lagen van de samenleving. 
Daarom biedt CDA Krimpenerwaard plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal 
mensen die vanuit hun eigen overtuiging iets willen betekenen voor de lokale politiek. We zijn een 
partij voor en van iedereen die zijn steentje bijdraagt. Door de verankering met CDA-afdelingen 
in alle bestuurslagen, kan het CDA Krimpenerwaard snel schakelen met CDA-collega’s in  
bijvoorbeeld de provincie, waterschap of Tweede Kamer als dit nodig is. 
 
 

 Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft 
alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner 
gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We 
willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.  

 
 Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van 

de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken, grenzen 
stelt en onrecht bestrijdt.  

 
 We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie 

geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. Met behulp van 
de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.  

 
 Vanuit het besef van verbondenheid tussen generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg 

voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen 
tijd. We beschermen wat van waarde is voor een Krimpenerwaard die we door willen geven. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wat je kiest doet er toe! 
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De Krimpenerwaard is een uniek stukje polder in Nederland. Gelegen tussen de Hollandse IJssel, 
Lek en Vlist liggen pittoreske steden, dorpen en buurtschappen met elk een eigen identiteit, 
omringd door het karakteristieke slagenlandschap en verschillende natuur- en recreatiegebieden. 
Sinds 1 januari 2015 vormt het grootste gedeelte van deze polder de gemeente Krimpenerwaard. 
Sinds de herindeling zijn er flinke stappen gezet binnen de gemeente. Op een belangrijk aantal 
punten gaat het zeker de goede kant op. De gemeentelijke financiën zijn op orde. Op de 
begrotingen van de afgelopen jaren zijn forse bedragen overgehouden en de financiële reserves 
zijn zelfs gegroeid.  
  
Het CDA Krimpenerwaard is redelijk tevreden met waar de gemeente Krimpenerwaard op dit 
moment staat, maar ondanks de positieve ontwikkelingen is het werk voor ons nog niet af. Onze 
inwoners, bedrijven en ligging geven aan dat er veel kansen liggen om op te pakken. Het CDA 
Krimpenerwaard denkt in kansen, het maken van slimme keuzes is essentieel voor onze 
toekomst. Samen met de inwoners willen we werken aan een mooie samenleving in een veilige 
omgeving voor onze kinderen.  
 
Aan de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard om op 21 maart 2018 een keuze te maken 
welke richting de gemeente op moet. In dit verkiezingsprogramma staan onze plannen en ideeën 
voor de komende jaren met de gemeente Krimpenerwaard. Vanuit onze christendemocratische 
visie op de samenleving, doen we realistische voorstellen voor een betere en mooiere 
Krimpenerwaard om in te wonen, werken en recreëren. 
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Ons plan voor een mooiere Krimpenerwaard begint bij de samenleving zelf. Een samenleving van 
betrokken gemeenschappen die gebouwd zijn op saamhorigheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid. Een samenleving waarin alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze 
weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Een samenleving  met betrokken inwoners, 
verenigingen, bedrijven en organisaties die de onderlinge verbondenheid willen versterken. 
Niemand staat er alleen voor. De overheid – de gemeente – is dienstbaar aan haar inwoners, 
bedrijven en organisaties. Niet de overheid, maar de samenleving. Dat betekent minder regels 
van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf. De overheid geeft al die mensen en 
organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het 
vertrouwen om te doen wat zij moet doen.  

 
 
 
 

Wij ondersteunen eigen initiatieven en voorkeuren van mensen. Een sterke samenleving geeft 
haar inwoners directe invloed op hun eigen leefomgeving en laat meer ruimte voor eigen keuzes 
en initiatieven om vraagstukken op te pakken. In de afgelopen raadsperiode heeft het CDA 
meerdere malen moties ingediend op het gebied van Right to challenge. Dit geeft de burgers 
het recht om bestaande publieke taken en voorzieningen te kunnen overnemen van de gemeente. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwembaden en andere sportaccommodaties die nu nog onder de 
gemeente vallen, maar je kunt ook denken aan het beheer van openbaar groen. De burger daagt 
als het ware de gemeente uit. De verwachting van zo'n regeling is dat de kosten omlaag gaan en 
dat vooral het eigenaarschap en zeggenschap van de inwoners vergroot. Tevens kunnen 
dergelijke initiatieven de saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners voor de lokale 
samenleving vergroten. Onze omringende steden als Gouda en Rotterdam zijn al met zo'n 
regeling aan de slag, de Krimpenerwaard mag hierbij niet achterblijven wat het CDA betreft. 
 
Binnen de samenleving spelen gezinnen en andere gezinsverbanden, waar mensen voor elkaar 
zorgen en verantwoordelijkheid nemen, een grote rol. Voor gezinnen is de aantrekkelijkheid, 
veiligheid en de leefbaarheid van de kernen van groot belang. De nabijheid van 
onderwijsvoorzieningen, sport- en recreatiemogelijkheden spelen daarbij een cruciale rol. Het 
CDA is voorstander van het openhouden en ondersteunen van kleine scholen en kleinere 
verenigingen. 
 
De jeugd heeft de toekomst. Jongeren moeten meer ruimte krijgen om zich thuis te voelen in de 
Krimpenerwaard. Naast goede, betaalbare huisvesting, een vitaal verenigingsleven en goed 
openbaar vervoer, betekent dit bijvoorbeeld ook dat de jeugd wat ons betreft ruimte moet krijgen 
om elkaar te ontmoeten. Ruimere openingstijden voor de horeca en meer mogelijkheden voor het 
organiseren van evenementen horen daar nadrukkelijk bij. Waar jongeren overlast geven wil het 
CDA dat de gemeente ondersteuning biedt aan de betreffende jongeren én aan hun ouders. Het 
doel is: in een vroeg stadium ingrijpen en voorkomen dat zwaardere zorg nodig is.  
 
Als gemeente willen we korte lijnen houden met maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, 
zodat we tijdig eventuele beginnende problemen op het spoor komen. Dan kan er tijdig passende 
aandacht aan gegeven worden. Op die manier kunnen we als overheid en maatschappelijke 
organisaties elkaar goed aanvullen. Daarnaast is het CDA al jaren voorstander van de 
maatschappelijke stage, ondanks dat dit geen wettelijke verplichting meer is. Het CDA wil 
binnen de gemeente Krimpenerwaard kijken naar een alternatieve vormgeving van de 
maatschappelijke stage, bijvoorbeeld in samenwerking met sportverenigingen, buurthuizen, 
verzorgingshuizen en bejaardenhuizen. 
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De huidige en nieuwe generatie senioren staat midden in het leven. Daarnaast leveren zij via 
vrijwilligersactiviteiten vaak een actieve bijdrage aan de samenleving. Bij de oudere senioren is 
het belangrijk dat zij waardig en prettig ouder kunnen worden. Het CDA wil dat de gemeente 
Krimpenerwaard hen faciliteert, door hen op het gebied van zorg, dienstverlening en mobiliteit te 
ondersteunen in het langer zelfstandig blijven wonen. Of waar nodig met op de doelgroep 
toegesneden woonvormen. Op het gebied van dienstverlening moet de gemeente ook voor 
minder digitale senioren bereikbaar zijn en een gezicht blijven. Ook de bereikbaarheid met 
openbaar vervoer moet goed aansluiten bij de wensen van ouderen en de voorzieningen waar 
ouderen wonen of gebruik van maken. Het CDA is daarom ook voorstander van een (vrijwillige) 
belbusvoorziening in alle kernen. 
 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, 
sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage 
aan de samenleving. Daarom is een vast contact met deze organisaties van belang. In kerken 
leren jonge mensen belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt 
dan ook dat de overheid geloofsgemeenschappen positief moet waarderen en ondersteunt de 
wens tot ongestoorde kerkgang. De kerken en met name de diaconieën van de kerken zien 
steeds meer een sociale functie voor zich zelf weggelegd die verder gaat dan de zorg voor de 
eigen leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondersteuning van kerken aan de 
schuldhulpverlening en de voedselbank. Op dit vlak is er steeds meer toenadering tussen de 
kerken en de gemeente en dat wordt door het CDA toegejuicht en gestimuleerd. 
 
In de afgelopen raadsperiode is de opvang van vluchtelingen en de huisvesting en integratie 
van statushouders veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. In veel gemeenten wonen of 
vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. De toestroom van 
vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal vraagstuk’, bijvoorbeeld op 
huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. De integratie van statushouders behoeft een actieve gemeentelijke aanpak, 
waarbij vanaf het moment van plaatsing (door het COA in de Krimpenerwaard) een integrale 
aanpak plaatsvindt op alle terreinen: huisvesting, taalbeheersing en opleiding, het vinden van 
betaald werk, maatschappelijke integratie, financiële zelfstandigheid en gezondheid. Deze zaken 
moeten gelijktijdig worden aangepakt en niet na elkaar (zoals nu gebruikelijk is), want uit recente 
onderzoeken blijkt dat dit een snelle integratie in de weg staat. Bij de reeds aanwezige 
statushouders moet duidelijk worden op welke wijze de taken van Vluchtelingenwerk waar nodig 
een vervolg krijgen binnen het sociaal domein. Ten opzichte van grootschalige opvang is het 
standpunt van het CDA steeds geweest dat de gemeente qua omvang een sterke en stevige 
gemeente is die als het nodig is een passende rol moet kunnen invullen bij noodsituaties. 
Uiteraard tijdelijk van aard, maar vanuit onze waarden en normen wil het CDA niet weglopen voor 
haar verantwoordelijkheden.  

 
 
 
 

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Sportclubs leveren een belangrijke bijdrage aan 
de samenleving en aan de lichamelijke en sociale gezondheid van jong en oud. Meedoen en het 
bevorderen van het verenigingsleven en sociale cohesie zijn daarbij belangrijk. Gezien het belang 
hiervan is het belangrijk dat een gemeente zorgt dat de verschillende sporten en 
sportaccommodaties zodanig zijn dat het voor een ieder mogelijk is om op zijn of haar gewenste 
moment te gaan sporten. Het CDA is voorstander van een zo breed mogelijk sportaanbod, zodat 
het voor iedereen mogelijk is om de sport te kiezen die bij hem of haar past.  
 
Het is goed om al vanaf jonge leeftijd sport en bewegen te stimuleren. Scholen of de 
buitenschoolse opvang kunnen hierin een centrale rol spelen. Het CDA wil dan ook met scholen 
afspraken maken over het aanbod van bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Daarnaast is 

 Sport en cultuur 
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de rol van buurtsportcoaches cruciaal om de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen 
te stimuleren. Sporthelden uit de Krimpenerwaard kunnen een voorbeeld zijn voor de jeugd om 
te gaan sporten. Het CDA zal initiatieven ondersteunen die, met behulp van deze iconen, kinderen 
aan het sporten zet. Daarnaast is het CDA voorstander van aansprekende sportevenementen 
(zoals de Wielerronde van Lekkerkerk). Nieuwe initiatieven voor deze evenementen moeten 
worden ondersteund. 
 
De Krimpenerwaard heeft een groot aantal sportverenigingen die in meer of mindere mate 
financieel gezond zijn. Het CDA wil dat de subsidies worden gegeven naar financiele 
draagkracht, op basis van meerjarige afspraken. Het moet daarbij wel gaan om vitale 
verenigingen die ook zelf hun steentje bijdragen aan de exploitatie van de club en de 
samenleving. Om de regeldruk te verminderen bij het aanvragen van subsidies, is het CDA 
voorstander van een eenvoudigere subsidieaanvraag bij bedragen tot bijvoorbeeld €5.000.  
 
Het CDA ondersteunt de amateurkunst, zoals bijvoorbeeld de toneel- of muziekverenigingen. 
Culturele evenementen dienen, ook vanuit het oogpunt van toerisme, te worden gestimuleerd. 
De instandhouding van de musea en culturele centra zijn dikwijls niet alleen een belang voor de 
kern van vestiging, maar ook daar buiten.  
 
De bibliotheek vervult een centrale en veelzijdige rol in de gemeenschap. Het belang van de 
bibliotheek is niet meer alleen voor om boeken te lenen en tijdschriften te zien. Zowel jong als 
oud maakt er gebruik van en het is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en statushouders. 
Het CDA staat sympathiek tegenover de bibliotheek en is daarbij voorstander van het 
multifunctionele inzet van de bibliotheekfunctie, zoals het gebruik van de bibliotheek als 
studiefaciliteit voor scholieren. Het multifunctioneel inzetten is voor het CDA reden om hiervoor 
blijvend voldoende financiele middelen beschikbaar te stellen. 
 
Om de inzet van al die onmisbare vrijwilligers op peil te houden, wil het CDA samen met de 
verenigingen en andere instanties een vrijwilligersbeleid opstellen, waardoor de vrijwilligers de 
erkenning krijgen die ze verdienen. Verder wil het CDA dat de gemeente een betrouwbaar en een 
loyaal subsidiepartner is van de sportverenigingen, muziekverenigingen, bibliotheken, 
welzijnsstichtingen en andere maatschappelijke doelen. Met name de instellingen met vast 
personeel in dienst en subsidieafhankelijkheid moeten niet elk jaar hun hand te hoeven 
ophouden. In plaats daarvan is het CDA voor meerjarige afspraken waarbij de inflatie- en/of 
salarisstijgingen netjes worden gecompenseerd.  
 

 
 
 

Onze inwoners verdienen een excellente dienstverlening van de gemeente. Dit betekent een 
goede bereikbaarheid (telefonisch, mail, app, social media of op locatie) en een correcte en snelle 
afwikkeling van de vragen en/of aanvragen. Wat het CDA betreft zal in de nieuwe periode gewerkt 
worden aan meer service in de kernen – waarbij de gemeente ook in de avonden bereikbaar zal 
zijn, maar zeker ook aan verdere digitalisering. Die service kan worden ondergebracht in 
bijvoorbeeld bibliotheken.  
 
Het CDA wil af van het verplicht maken van een afspraak voor al die kleine zaken waar je de 
gemeente voor nodig hebt. Voor kleinere zaken moet je toch gewoon naar binnen kunnen lopen? 
Daarnaast wil het CDA werken aan een meer vriendelijke benadering. De houding moet niet zijn 
van ‘nee, mits’, maar juist een ‘ja, tenzij’- aanpak: meedenken met de burger in plaats van het 
volgen van strikte protocollen. Ook bouwaanvragen en andere vergunningen moeten snel in 
behandeling genomen worden. De aanvragen heeft immers belang dat het snel duidelijk is waar 
je aan toe bent. 
 

 Dienstverlening 
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In een samenleving waarin mensen zich thuis voelen is veiligheid essentieel. De 
Krimpenerwaard is een relatief veilige gemeente en het CDA wil zich blijven inzetten om dit zo te 
houden. Wij kiezen voor een samenleving van respect en fatsoen, waarbij mensen zelf de basis 
vormen voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners, 
scholen, verenigingen, horeca, winkeliers en bedrijven bij een veilige woonomgeving is daarom 
belangrijk. Iedereen heeft een rol in het behouden van een veilige leefomgeving. Dit gaat niet 
zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. Daarom is 
het CDA groot voorstander van Burgernet, buurtcoördinatoren en buurtwhatsappgroepen.  
 
Daarnaast wil het CDA inzetten op het verbeteren van de beveiliging van buurten, winkelgebieden 
en bedrijventerreinen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inzetten van buurt-
coördinatoren, meer zichtbare politie en indien nodig, camerabeveiliging op bijvoorbeeld 
hoeken van straten of het aanbrengen van obstakels tegen bijvoorbeeld ramkraken. Een veilige 
gemeente vraagt om stevige maatregelen. Het gemeentelijk beleid moet er niet alleen op gericht 
zijn om criminaliteit en overlast tegen te gaan, maar ook om dit te voorkomen. 
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De Krimpenerwaard bestaat uit 11 woonkernen en tientallen buurtschappen. Elk met een eigen, 
rijke cultuur en identiteit. Een identiteit die wordt gevormd door de inwoners, bedrijven en 
(cultureel) erfgoed. Maar de Krimpenerwaard is ook onderdeel van een groter geheel, van de 
regio Midden Holland, het recreatieve Groene Hart en de provincie Zuid-Holland en betrokken bij 
meerdere bestuursregio’s. 

 

 
 

Om de leefbaarheid en inwonersaantallen van alle kernen op peil te houden, staat het CDA voor 
het behoud van winkels, scholen en verenigingen. Waar mogelijk zelfs groei van voorzieningen. 
Dat vraagt om een specifieke benadering per kern om deze zo aantrekkelijk mogelijk te houden, 
ook voor jongeren. Het CDA wil ruimte geven voor levendige kernen waarin het goed wonen en 
recreëren is.  
 
Het CDA wil bestaande onderwijsvoorzieningen behouden. De eigen identiteit van de school is 
voor het CDA van groot belang. Als de schoolhuisvesting vernieuwd moet worden, dan gebeurt 
dat bij voorkeur in een multifunctioneel gebouw, waarin verschillende functies worden 
ondergebracht.  
 
De identiteit van de kernen wordt gevormd door de inwoners, maar zeker ook door (cultureel) 
erfgoed. Of het nu gaat om monumentale gebouwen, natuur, culturele gebruiken of kenmerkende 
feesten. De gemeente speelt bij het bewaren en doorgeven van dit erfgoed een rol. Het 
Streekarchief in Gouda en de historische verenigingen zijn daarbij van groot belang voor de 
gemeente.  Het behoud van (cultureel) erfgoed is voor het CDA van groot belang om deze voor 
de komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken.  

 
 

 
 

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze dorpen 
en steden. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving 
op draait. Het CDA kiest daarnaast vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk 
voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij het bedrijf bijdraagt aan de 
samenleving: het geven van kansen aan mensen en aan duurzame productie.  
 
De gemeente kan beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel 
Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is 
van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de 
belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een 
florerende lokale economie. Door de unieke ligging heeft de Krimpenerwaard een gunstig 
vestigingsklimaat. Het CDA wil zich blijven inzetten om - vooral kleinschalige – bedrijven en 
creatieve en innoverende ZZP-ers te stimuleren zich in de Krimpenerwaard te vestigen.  
 
De inbreng van onze ondernemers is belangrijk. De gemeente ondersteunt en stimuleert lokale 
ondernemers en intensief contact met de ondernemers en hun organisaties is daarvoor een 
noodzakelijke voorwaarde. Het CDA vindt dat de Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) en het 
Ondernemersfonds moeten verder gestimuleerd worden. Dit is goed voor de samenhang en 
slagkracht van het bedrijfsleven in de Krimpenerwaard. Om vragen van ondernemers direct te 
beantwoorden en vergunningsaanvragen snel en accuraat af te handelen, zal er een apart 
ondernemersloket moeten worden ingericht. Meedenken in mogelijkheden moet daarbij het 
motto zijn, in plaats van het toetsen van regeltjes. Daarnaast heeft het CDA de ambitie om van 
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de gemeente Krimpenerwaard de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland te 
maken. 
Door efficient gebruik van bedrijventerreinen kunnen we blijven zorgen voor voldoende 
vestigingsruimte voor ondernemers. De komende decennia lijkt de Krimpenerwaard voldoende 
bedrijfsoppervlakte te hebben. Hergebruik en revitalisering van oudere bedrijventerreinen in 
plaats van nieuwbouw heeft daardoor onze duidelijke voorkeur. 
 
Een gevarieerd winkelbestand is noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze kernen. Ook in de 
Krimpenerwaard is er sprake van leegstand. Het CDA biedt ondernemers die leegstand willen 
verhelpen en aanpakken de volle ruimte. De gemeente heeft daarbij de verplichting om het 
winkelgebied aantrekkelijk en schoon te houden, de winkelbestemming aan te passen aan 
mogelijk ander gebruik en voldoende parkeergelegenheid te faciliteren. Het CDA is geen 
voorstander van de verruiming van de openingstijden van de winkels op zondag.1  
 

 
 
 

Landbouw, natuur en recreatie zijn bepalend voor hoe het buitengebied van de 
Krimpenerwaard er vandaag de dag uit ziet. Zonder de agrarische sector had onze groene polder 
er nu heel anders uit gezien.  
 
Het CDA ondersteunt de ondernemende agrariër die de gelegenheid moet blijven behouden om 
in de Krimpenerwaard op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze te kunnen blijven boeren. 
Zo vinden wij dat er zuinig omgegaan moet worden met landbouwgrond. Hiervoor zien wij een 
belangrijke taak bij de agrariërs die van oudsher de meest goedkope en consistente 
landschapsbeheerders zijn in de Krimpenerwaard. Het CDA wil de agrarische sector de 
mogelijkheid blijven geven om het buitengebied te beheren. Dit alles betekent echter niet dat we 
agrariërs willen dwingen om natuurbeheerder te worden. Agrariërs blijven we gewoon benaderen 
als ondernemers die een goede boterham moeten kunnen verdienen aan hun werk. Onze 
kleinschalige omgeving maakt het echter zinvol om ook te zoeken naar kansen voor agrariërs om 
hun brood te verdienen in een combinatie van natuurbeheer en agrarische productie. Er was veel 
discussie over de inrichting van natuurzones aan de noordrand van de Krimpenerwaard. Het 
gebiedsplan is aangenomen waarbij 'zelfrealisatie' door boeren wordt nagestreefd. Het CDA 
stimuleert dat boeren de natuurdoelen realiseren. Creatief particulier natuurbeheer zal het CDA 
ondersteunen.  
 
Nevenactiviteiten voor agrarische bedrijven moeten toegejuicht worden als dit kan bijdragen 
aan het behoudt van het agrarisch bedrijf. Initiatieven zoals een zorgboerderij, kinderopvang op 
de boerderij, een boerencamping of educatieve initiatieven bieden nieuwe perspectieven voor 
agrariërs en plattelandsondernemers (evenals voor de inwoners).  
 
Ook in de Krimpenerwaard komen agrarische gebouwen leeg te staan. In het kader van de 
herstructurering van landelijke gebieden is het CDA voorstander van verruiming van de 
bestemmingsmogelijkheden voor deze vrijkomende gebouwen, mits de bestemming en de 
activiteiten duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving.  
 
Om het toerisme te stimuleren is het CDA voorstander van het zoeken van verbindingen tussen 
het dagtoerisme in bijvoorbeeld Schoonhoven, het agrarische bedrijfsleven en de 
natuurontwikkeling in het buitengebied. Hierin liggen goede mogelijkheden tot verbeteringen die 
onder andere zullen leiden tot economische voordelen en versterking van de leefbaarheid van al 
onze kernen. De uitdaging is om de dagtoerist te verleiden om de Krimpenerwaard verder in te 

                                                           
1 Indien zowel de bewoners als de winkeliers van een specifieke woonkern, een verruiming van de 
openingstijden nadrukkelijk en bij meerderheid wensen, zal het CDA dit niet tegenhouden. Ongestoorde 
kerkgang blijft onverkort belangrijk. 

 Landbouw, natuur en recreatie 
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trekken (bijvoorbeeld op de fiets en in de kano). Gegeven de unieke locatie van onze gemeente 
tussen toeristische attracties als Gouda, Kinderdijk, Oudewater en de grote steden liggen hier 
vele mogelijkheden. Initiatieven en activiteiten vanuit het bedrijfsleven en burgers moeten door 
de gemeente actief worden ondersteund. Een sterk city- en gebiedsmanagement moet door de 
gemeente worden ontwikkeld in combinatie met de visie-ontwikkeling naar aanleiding van het 
rapport van Riek Bakker. 
 

 
 
 

 

De gemeente Krimpenerwaard kent binnen de regio vele samenwerkingsverbanden met 
andere gemeenten, van de inkoop van (jeugd)zorg tot het beheer van de openbare verlichting. 
Het CDA is een partij van de samenwerking en toenadering. Echter nemen wij afstand van 
onnodige bureaucratie en complexe bestuurslagen. Sinds de herindeling zijn we een grote 
gemeente en in staat om in voorkomende gevallen een leidende positie in te nemen dan wel 
zaken zelfstandig uit te voeren.  
 
Een gezond financieel beleid is nodig om de geschetste ambities waar te maken. Mede door 
de verbetering van de economische situatie staat de gemeente er financieel goed voor. De 
gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen op het terrein van de zorg, 
jeugdhulp en werk, met forse bezuinigingen. De jaren 2015 tot en met 2017 hebben ondanks 
deze extra taken een overschot op de begroting opgeleverd. Ook in de komende jaren is er ruimte 
voor nieuw beleid, verbetering van bestaande voorzieningen én lastenverlichting voor de burgers.  
 
Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente komt uit uitkeringen uit het gemeentefonds 
en de specifieke (doel)uitkeringen van rijk en provincie. Slechts circa 10% van de inkomsten van 
de gemeente bestaat uit gemeentelijke belastingen en heffingen. De belangrijkste hiervan is de 
onroerendezaakbelasting (OZB). Het CDA wil een stijging van de OZB voorkomen en maximaal 
een inflatiecorrectie accepteren. Dat geldt evenzeer voor alle andere gemeentelijke belastingen 
en heffingen, behalve die heffingen die rechtstreeks te koppelen zijn aan een door de gemeente 
verleende dienst. Deze laatste dienen waar mogelijk kostendekkend te zijn. Dit kan door het 
ambtelijk apparaat niet verder te laten groeien en waar mogelijk in te krimpen en het aantal 
ingehuurde externen te verminderen. Wij streven er tevens naar zoveel mogelijk gebruik te maken 
van de dienstverlening van lokale ondernemers om de lokale economie te ondersteunen. 

 
Het CDA zet zich in voor een gezond financieel beleid van de gemeente, voor de korte en de 
langere termijn. Dat vraagt om een realistische benadering: financiële risico's dienen structureel 
en nauwkeurig in beeld te worden gebracht en de uitgaven en investeringen blijven binnen de 
beschikbare inkomsten. Hiertoe dient de gemeenteraad tijdig, inhoudelijk en met kwalitatief goede 
informatie te worden geïnformeerd.  Tegen deze achtergrond is het CDA ook van mening dat 
gemeentelijke diensten kostendekkend dienen te zijn, tenzij er goede gronden zijn om hiervan af 
te wijken.  
 
Belastingen die relatief weinig opleveren, moeilijk te handhaven zijn, daardoor hoge 
inningskosten hebben en nauwelijks een relatie met de geleverde diensten, dienen waar mogelijk 
te worden afgeschaft. Als voorbeelden zouden de hondenbelasting en de precariorechten kunnen 
worden genoemd. Het CDA is voorstander om deze belastingen af te schaffen. 
 

 
 
 
 
 
 

 Bestuur en financiën 
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In een betrokken samenleving staat niemand er alleen voor. We leven niet alleen voor onszelf, 
maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. Dat geldt als eerste in eigen familie, gezin en 
vriendenkring, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte 
van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. De overheid zorgt voor de basis van sociale 
zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor 
mag daarbij niet uit het oog worden verloren. 
 

 
 
 

De gemeente Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten in het Sociale 
Domein: de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de 
Participatiewet. Ook de Wet Werk en Bijstand (WWB) is hiermee verbonden. Met deze nieuwe 
wetten is er vanuit de landelijke overheid een bezuiniging doorgevoerd en is de uitvoering bij de 
gemeente neergelegd. De gemeente Krimpenerwaard houdt ieder jaar miljoenen over op het 
‘Sociaal Domein’. Er zijn inwoners die niet, of met moeite aan de benodigde zorg en 
ondersteuning kunnen komen. Het CDA is van mening dat de zorg en ondersteuning voor alle 
inwoners laagdrempelig en toegankelijk moet zijn en dat het proces daartoe soepel moet 
verlopen. De gemeente moet de startperikelen achter zich laten.  
 
Met de grote veranderingen was er soms sprake van het spreekwoordelijke “waar gehakt wordt 
vallen spaanders”, maar dat kan nu niet meer, want iedere spaander betreft een kwetsbare 
inwoner van onze gemeente. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Ons uitgangspunt is 
de inwoners die zorg vragen of krijgen excellent te bedienen. Maatwerk is noodzakelijk voor de 
toekomst om iedere kwetsbare inwoner te bereiken. De zorgen van mensen zijn groot. Mensen 
mogen daarbij niet tussen wal en schip vallen of van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Kwetsbare inwoners moeten niet geconfronteerd worden met de bureaucratie, maar daar juist 
doorheen geleid worden. Wie zorg nodig heeft, moet dat krijgen. 
 
Het CDA wil het proces van toegang tot WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Wet Werk en Bijstand 
versnellen en minder bureaucratisch maken. Wij willen de inwoner helpen door ervoor te zorgen 
dat iedereen die niet zelf de regie kan voeren, een persoonlijke regiehouder of regie-ondersteuner 
krijgt toegewezen die samen met de inwoner en naastbetrokkenen zorgt dat alle hulpverleners 
(en hulpverlenende instanties) goed samenwerken en op hetzelfde toekomstperspectief gericht 
zijn (één gezin, één plan, één regisseur). In situaties van overgang 18- naar 18+, van WMO naar 
WLZ (Wet Langdurige Zorg) of van de ene naar de andere gemeente moet er primair gekozen 
worden voor continuïteit en een soepele en geleidelijke overgang qua zorg, ondanks andere 
regels die met zo’n overgang te maken hebben. 
 
Er moet gewerkt gaan worden met kleinschalige sociale wijkteams, die intensief samenwerken 
met de welzijnsstichtingen, huisartsen, scholen, wijkagent, buurtcoördinator, verenigingen en 
kerken. Ook de samenwerking met overige gezondheidszorginstellingen, vrijwilligers en 
naastbetrokkenen moet worden verbeterd. Waar mogelijk zal het CDA het verminderen van het 
aantal hulpverleningsinstanties stimuleren. Wij willen algemene voorzieningen zoveel mogelijk in 
de betreffende woonkernen faciliteren. In sommige kernen zijn buurtcoördinatoren actief, die 
momenteel vooral gericht zijn op de fysieke leefomgeving (speeltoestellen en dergelijke). Wij 
denken dat er mogelijkheden zijn om dat te verbreden naar een buurtcoördinator die ook oog 
heeft voor het sociale aspect en nauw samenwerkt met het sociale wijkteam.  
 
De menselijke maat in de hulpverlening begint door de zorg vorm te geven dicht bij de mensen. 
Op deze manier kan er effectiever en preventief gewerkt worden en kunnen vrijwilligers met grote 
betrokkenheid en naar ieders tevredenheid zich laagdrempelig inzetten voor de medemens. 

 Krimpenerwaard: zorg voor elkaar 

 Sociaal domein 
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Vanuit betrokkenheid en kleinschaligheid kan er vroeg gesignaleerd worden als zich problemen 
dreigen voor te doen en kan er preventief gehandeld worden, waardoor grote problemen 
voorkomen worden.  
 
Problemen in het sociaal domein hebben vaak een relatie met een beperkte uitwisseling van de 
informatie tussen de betrokken partijen. Het CDA stimuleert dat in de Krimpenerwaard actief 
benodigde informatie wordt uitgewisseld om de inwoner optimaal te helpen. Daarvoor moet 
vanaf het eerste contact al met de cliënt worden besproken, welke informatie gedeeld mag 
worden en welke niet. Zeker nu er in het sociaal domein steeds meer vastgelegd wordt in 
registratiesystemen. Het CDA wil de organisatorische kant van het sociaal domein (wat zich 
achter de schermen afspeelt) ook verbeteren. Processen moeten meer ingeregeld worden op 
doelmatigheid en snelheid, waarbij de ambtenaar niet meer inhoudelijk toetst, maar alleen op 
rechtmatigheid en zo mogelijk steekproefsgewijs. Daardoor kan de zorgprofessional zich minder 
met papier bezig houden, maar meer met de zorg voor de mens. Daarbij kan een 
clientvolgsysteem behulpzaam zijn en tevens als verantwoording van uitgaven gebruikt worden. 

 
Meer dan ooit is de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorg 
van belang om daadwerkelijk in een menselijke maat de benodigde zorg en ondersteuning aan 
hen te verlenen. Belangrijk is om goed aan te sluiten bij de eigen kracht van mensen en hun 
naastbetrokkenen en dit waar mogelijk te versterken door duidelijke ondersteuningsstructuren te 
organiseren. Daarbij kan aansluiting gezocht worden bij de diverse welzijnsstichtingen, kerken, 
verenigingen, etc. in de Krimpenerwaard. De druk op de mantelzorgers neemt de laatste jaren 
toe en zij hebben een toenemende behoefte aan ondersteuning. Het is belangrijk om goede 
ondersteuning te geven aan de mantelzorgers, bijvoorbeeld door voldoende mogelijkheden voor 
respijtzorg te bieden zodat mantelzorgers even ‘vrij’ kunnen zijn van hun zorglast en door het 
bieden van dag-, avond- of nachtopvang. 
 
Preventie is een speerpunt voor het CDA in het sociaal domein. Natuurlijk wil je voorkomen dat 
de zorgelijke situatie verergert, of zelfs escaleert. Dat geldt natuurlijk in de jeugdhulp, maar ook 
bij de schuldhulp en ook bij vereenzaming, verwaarlozing en radicalisering. Zo wil het CDA actief 
voorkomen dat mensen in problematische situaties raken.  Opvoedondersteuning of een vrij 
toegankelijke opvoedcursus moet net zo vanzelfsprekend zijn als het consultatiebureau. De 
gemeente maakt hiervoor afspraken met veldpartijen, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, 
zorgverzekeraars en de belastingdienst met betrekking tot tijdige signalering van schulden zodat 
bijvoorbeeld huisuitzettingen kunnen worden voorkomen. Bij preventie hoort ook dat er snel 
ingegrepen wordt als het toch ontspoort, bijvoorbeeld in de jeugdhulp. Waar nodig moet snel 
opgeschaald kunnen worden, zonder ingewikkelde procedures en zonder wachtlijsten. Het 
belang van het kind of de oudere staat altijd voorop.  
 
Als kinderen niet naar school gaan, wordt dit gesignaleerd door de school en wordt de 
leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte gebracht. Het CDA vindt het belangrijk om 
hier actief op in te spelen, want schoolverzuim en eventuele schooluitval is een grote risicofactor 
voor de ontwikkeling van het kind en leidt niet zelden tot latere criminaliteit. Het toeleiden van 
jongeren naar een startkwalificatie is belangrijk voor een goede uitgangspositie op de 
arbeidsmarkt. Voor zover het ‘thuiszitters’ betreft vanwege persoonlijke problemen (bijvoorbeeld 
psychisch van aard), is actieve hulpverlening nodig om hen niet al op jonge leeftijd te laten 
vastlopen. Ondersteuning van zowel het thuiszittende kind, als de ouder(s) en andere 
gezinsleden is nodig in de vorm van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, waarbij hulpverlening, school en 
andere betrokken instanties samenwerken. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende diversiteit is (qua inhoud met aandacht voor 
identiteit) in dagbesteding voor en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen met een chronische psychiatrische stoornis of mensen met dementie. Combinatievormen 
van geïndiceerde en niet-geïndiceerde dagopvang, zoals in Bergambacht bieden ook elders in 
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de gemeente mogelijkheden. Ook maatschappelijke opvang en beschermde woonvormen maken 
daar onderdeel van uit. Het werken met ervaringsdeskundigheid kan hierin een waardevolle 
aanvulling zijn. Daarnaast verwacht het CDA dat in de toekomst een hospice in de 
Krimpenerwaard wenselijk is door de toenemende extramurale zorg. Het CDA zal een particulier 
initiatief daartoe stimuleren en ondersteunen.  
 
De inkoop kan meer gericht worden op de kwaliteit van zorgverlening dan alleen op de 
goedkoopste zorgverlener. Meerjarige overeenkomsten aangaan met zorgorganisaties, 
kleinschaligheid met hoge betrokkenheid stimuleren en particuliere en lokale initiatieven 
stimuleren met de inkoop. Ook de sociale en technische innovatie in de zorg moet een groeiende 
plek krijgen in de inkoop. De inkoop blijft in verband met efficiëntie wel in regionaal verband plaats 
vinden, maar het aanbieden van de zorg op een internetveiling moet worden afgeschaft! Het 
gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb) kan vaak een uitkomst zijn voor mensen die 
goed in staat zijn om eigen regie te voeren. De pgb is echter extra gevoelig voor fraude, waardoor 
scherp toezicht nodig is op de juiste besteding van het geld, de kwaliteit van zorg en of het voldoet 
aan dezelfde eisen qua voorziening. 
 
Bij de WMO bestaat een eigen bijdrage, maar soms is deze bijdrage zo hoog of ontstaat er 
stapeling met andere eigen bijdragen of eigen risico’s dat dit leidt tot het afzien van benodigde 
zorg. In dergelijke situaties moet voorzien worden in financiële bijstand. 
 
Het CDA wil investeren in de welzijnsorganisaties, aangezien het belang van hun 
laagdrempelige werk in de toekomst zal toenemen. Mede doordat zij hun hulp en activiteiten 
dichtbij de mensen vormgeven draagt dit bij aan preventie. 

 
 
 
 

Werk is de beste remedie tegen armoede. Hoewel de economie flink aan trekt, blijft het belangrijk 
om aandacht te hebben voor mensen zonder werk of mensen met een laag inkomen en ook hen 
te betrekken bij de regelingen voor financiële bijstand, als dat nodig is. 
 
In 2017 is in de Krimpenerwaard onderzoek gedaan naar de koopkracht van de inwoners met 
een inkomen tot 130% van het minimuminkomen. Daaruit blijkt dat de aanvullende regelingen 
voor kinderen nodig zijn en blijven voor de mensen met een laag inkomen. Opvallend was dat de 
mensen zonder kinderen (zowel eenpersoons-, en nog sterker de tweepersoonshuishoudens) 
nauwelijks speling hebben voor onverwachte uitgaven. Zodra zij noodzakelijke of onverwachte 
uitgaven hebben komen zij meteen in de financiële problemen. Daarom is het goed als er een 
regeling ‘medische meerkosten’ komt voor deze doelgroep en dat de mogelijkheden van 
aanvullende bijstand ook op deze problematiek toegesneden wordt. We willen voorkomen dat 
deze inwoners schulden op gaan bouwen, want voor aflossen van schulden is financieel ook geen 
ruimte. In sommige situaties kan een vernieuwende aanpak van schuldhulpverlening nuttig zijn; 
er zijn ruim voldoende voorbeelden in Nederland die inmiddels de experimenteerfase zijn 
ontgroeit. Daarnaast moet de grens om gebruik te maken van de gemeentelijke collectieve 
zorgverzekering omhoog naar 130% van het minimuminkomen. 
 
Ook uit het onderzoek blijkt dat de bijstandsregelingen voor grote groepen inwoners met een 
laag inkomen ongunstig uitpakken als zij er in slagen om een beetje meer te gaan verdienen.  
Soms houden ze maar 4% meer over, als ze 30% meer gaan verdienen. Dat is niet stimulerend 
om (meer) werk aan te pakken. Daarom wil het CDA enerzijds de inwoners verplichten om werk 
aan te pakken als dat er is en tegelijk de aanvullende bijstandsregelingen gestaffeld inrichten, 
zodat deze 'armoedeval' verdwijnt. Dit komt zeker voor als de betreffende inwoners hun 
reiskosten zelf moeten betalen om hun werk te verrichten. 
 

 Minimabeleid en armoede 
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De functie van sociale werkplaatsen is aan het veranderen. Omvormen naar bemiddeling van 
doelgroepen die moeilijk werk vinden, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking, 
chronisch zieken en dergelijk. En begeleiding bieden op de werkplek aan de inwoner en aan het 
bedrijf, zodat de risico's voor de potentiële werkgever verkleind worden en voorkomen dat iemand 
opnieuw uitvalt uit het werkproces.   
 
Het CDA gaat er van uit dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. Als 
je geen werk hebt en een uitkering krijgt, dan is het belangrijk dat je op een andere wijze een 
bijdrage levert, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Deze tegenprestatie moet aansluiten bij de 
interesse, kennis en kunde van de mensen of bij hun toekomstige werkzaamheden. De gemeente 
stimuleert en faciliteert vrijwilligers(werk), aangezien de inzet van de vrijwilligers in hoge mate 
bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en de vitaliteit in de dorpskernen.  
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Het CDA wil werken aan de aantrekkelijkheid van de gemeente: wonen, werken en 
recreatiemogelijkheden. Maar ook: bereikbaarheid, voldoende voorzieningen en een aangename 
en schone openbare verblijfsruimte. Zodat ook de toekomstige generaties trots kunnen zijn en 
blijven op de Krimpenerwaard. 

 
 
 
 

Bij haar ruimtelijke ordeningsbeleid wil het CDA rekening houden met de (demografische) 
ontwikkeling van de bevolking: we worden ouder en ouderen blijven langer zelfstandig wonen, 
maar er komen ook meer jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente wonen. Het CDA wil de 
inwonersaantallen van de verschillende woonkernen ten minste op peil houden, zodat winkels, 
scholen en verenigingen kunnen voortbestaan. En dat betekent dat er huizen moeten worden 
bijgebouwd; het gemiddeld aantal inwoners per huis daalt immers. Ook het goed bereikbaar 
houden en maken van de kernen is van groot belang om de voorzieningen aantrekkelijk te 
houden.  
 
Daarnaast staat het CDA voor een openbare ruimte met kwaliteit. De openbare ruimte moet 
schoon en veilig zijn en passen bij onze mooie Krimpenerwaard: een aantrekkelijke groene 
uitstraling. Veilig volgens het principe van ‘zien en gezien worden’. Het CDA wil dat mensen 
elkaar in de openbare ruimte kunnen ontmoeten; even kunnen bijpraten met een buurtbewoner 
draagt bij aan een gezellige, leefbare buurt. Ook voor de jeugd moeten er voldoende plaatsen 
zijn waar zij elkaar kunnen ontmoeten en eventueel opgevangen kunnen worden. Daarbij heeft 
het CDA oog voor de omgeving, zodat overlast voorkomen wordt.  

 
Het CDA kiest eerst voor inbreiding (bouwen binnen de bestaande bebouwing) om de 
woonkwaliteit van de kernen te verbeteren, door bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen te 
bouwen. Het CDA kiest vervolgens ook voor uitbreiding (bouwen aan de rand van de woonkern) 
om de leefbaarheid (en het inwonertal) op peil te houden. De gemiddelde huishoudengrootte is 
de afgelopen 25 jaar afgenomen van 2,42 naar 2,17; 11,5% gedaald dus. Het aantal woningen in 
de gemeente zou dus ook met 11,5% moeten groeien: minimaal 2600 woningen. Het CDA heeft 
het doelgetal van 3000 extra woningen uit de huidige woonvisie dan ook overgenomen. 
Nieuwbouw moet passen in de bouwstructuren van de Krimpenerwaard, daarom kiezen wij voor 
laagbouw in plaats van hoogbouw. Specifiek denken we hierbij aan de kernen Haastrecht en 
Ouderkerk aan den IJssel, plekken waar krimp van de bevolking dreigt door een gebrek aan 
bouwruimte.  

  
 
 
 

Het CDA wil bouwen voor de toekomst mogelijk maken: verschillende soorten woningen voor 
toekomstige behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen: gezinnen, starters, 
doorstromers, ondernemers, alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en senioren. Het CDA 
wil dus actief ondersteunen als er initiatieven zijn voor bijvoorbeeld kleinschalige woonvormen 
waarin wonen en zorg worden gecombineerd.  
 
Bij elke nieuwbouw en verbouw is het zaak zo flexibel mogelijk te bouwen zodat functiewijzigingen 
later relatief makkelijk zijn door te voeren: het zogenoemde modulair bouwen. Eventueel kunnen 
die gebouwen zelfs worden gedemonteerd en herplaatst. Een veranderende behoefte kan zo op 
een duurzame manier worden ingevuld.  Het CDA is niet een partij van regeltjes, maar staat voor 
vrijheid van bouwen binnen de gemeentelijke kaders van een beeldkwaliteitsplan. Als 
voorbeelden kunnen hierbij het plan Bovenkerk 4e kwadrant in Stolwijk en het plan Thiendenland 

 Krimpenerwaard: ruimte voor de toekomst  4. 

 Leefbaar houden van kernen 

 Doelgroepenbeleid 
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in Schoonhoven worden genoemd. Hierbij hebben burgers de vrijheid om zelf hun eigen woning 
te ontwikkelen binnen een beperkt aantal spelregels.  
  
Starters moeten zowel een koop- als een huurwoning kunnen huren of kopen. Daarom zal een 
deel van de ruimte voor nieuw te bouwen woningen voor jongeren worden gereserveerd. 
Startersleningen zullen jongeren over de streep kunnen trekken om een huis te kopen. De 
gemeente zal samen met woningcorporaties alles in het werk stellen om hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid waar te maken, door in de bestaande woningvoorraad betaalbare woningen 
beschikbaar te houden.   

 
Ouderen zullen in de kernen willen wonen op loopafstand van winkels en zorgvoorzieningen. 
Seniorenwoningen zullen dus in de kernen gepland moeten zijn. Maar senioren wonen ook in de 
buitengebieden en velen van hen voelen er niets voor om hun huis te verlaten: “een oude boom 
moet je niet verplanten”. Voor hen wil het CDA de eerder genoemde mogelijkheden bieden om 
bijvoorbeeld op het erf van hun kinderen een tijdelijke woning te laten bouwen. Het CDA heeft in 
de afgelopen raadsperiode de handen op elkaar gekregen om naast de starterslening ook een 
Blijverslening te ontwikkelen. Deze lening moet het juist voor onze senioren mogelijk te maken 
om in hun woning te kunnen blijven wonen waarbij voor extra voorzieningen een lening kan 
worden afgesloten. De trend van ouderenzorg wordt tevens “robotica” waarbij ouderen een 
hulprobot in huis hebben en zorg op afstand via het internet kunnen krijgen. Dan moet die hulp 
dus wel geboden kunnen worden... 

 
 

 
 

Het beschikbaar zijn van snel en betrouwbaar internet is inmiddels een primaire behoefte 
geworden voor ieder huishouden, niet alleen voor het bedrijfsleven. Het CDA wil dat de gemeente 
de aanleg van glasvezel in de gehele Krimpenerwaard stimuleert of organiseert, zeker ook 
inclusief de buitengebieden.  
 
Sinds de jaren ’60 is er op infrastructureel gebied weinig veranderd in de Krimpenerwaard. De 
drie grote hoofdwegen (N207, N210 en N228) vormen al decennialang de basis voor het 
verplaatsen binnen en uit de Krimpenerwaard. Het CDA staat voor een goede en veilige 
doorstroming van het wegverkeer. Het toenemende aantal verkeersverplaatsingen zorgt hierbij 
voor diverse knelpunten. Natuurlijk moet een overheid stimuleren dat verkeerspieken worden 
voorkomen en dat het verkeer beter gespreid over de dag plaatsvindt. Dit kan door het stimuleren 
van flexibele werktijden en thuiswerken. Een randvoorwaarde hiervoor is de (eerder  genoemde) 
aanwezigheid van snel internet. We moeten echter ook realistisch zijn en onderkennen dat in de 
ochtend- en avondspits het steeds drukker wordt. Dit leidt tot problemen, o.a. in de veiligheid voor 
diverse verkeersdeelnemers. Hier heeft de overheid een belangrijke taak! 
 
De veiligheid van scholieren, vaak nog onervaren en onbezonnen in het verkeer, vergt veel 
aandacht. Onder andere voor hen wil het CDA de mogelijkheid tot aanleg van ‘fietswegen’ 
onderzoeken. Fietswegen kunnen ook bestaande wegen zijn die echt worden ingericht als 
fietsweg. Aanwonenden kunnen dan een ontheffing krijgen om daar (als “gast”) met hun auto te 
rijden met een maximale snelheid van 30 km/h. Dit kan natuurlijk alleen als het aantal 
aanwonenden zeer beperkt is. 
  
Landbouwverkeer kent zo zijn eigen zorgen; smalle wegen en menging met ander wegverkeer 
maakt het rijden voor landbouwverkeer niet makkelijk. Sommige wegen zullen moeten worden 
versterkt en waar mogelijk verbreed. In andere gevallen kan het nodig en mogelijk zijn om nieuwe 
verbindingen te maken. Onderzocht dient te worden of die dan als half verharde landbouwwegen 
kunnen worden gerealiseerd. Deze landbouwwegen dragen bij aan de bereikbaarheid voor de 
boeren en tegelijkertijd aan de ontvlechting van het landbouw- en overig verkeer zodat de 
doorstroming en veiligheid van het wegverkeer verbeteren en de onderhoudsbehoefte wellicht 

 Infrastructuur 



 

 
 

17 
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 | CDA Krimpenerwaard 

vermindert. Dit zijn allemaal dure investeringen; voor de veiligheid en voor de economische 
ontwikkeling zijn ze echter wel noodzakelijk. In overleg met waterschap en provincie moeten we 
hier zoeken naar geld. Daarbij  is het goed om te onderzoeken of er kan worden gecombineerd 
met grote projecten die anderen bij ons uitvoeren, zoals de waterschappen die bezig zijn met 
dijkverzwaringen. 
 
Zeker rondom voorzieningen zoals zorgcentra, winkelcentra en vestigingsplaatsen van huisartsen 
en apotheken, verdienen verkeersdeelnemers met een beperking onze volle aandacht. Ook 
voor hen moet het mogelijk zijn om ontspannen en veilig hun doel te bereiken. Samen met 
belangenorganisaties wil het CDA werken aan verkeersveiligheid rondom de zorgcentra door 
deze echt als 30 km gebieden in te richten en daarop ook te handhaven. Niet de voetganger is te 
gast op de autoweg, maar de automobilist is te gast in het leefgebied; de automobilist dient zich 
dus ook als zodanig te gedragen.  
 
Verkeersproblemen wil het CDA dus waar mogelijk met een goed wegontwerp oplossen; het is 
echter ondenkbaar dat alles op die manier betaalbaar en oplosbaar zal zijn; voorlichting en 
handhaving zijn derhalve belangrijke elementen in het aanpakken van verkeersproblemen. 
  
Velen willen in hun vrije tijd genieten van onze mooie Krimpenerwaard; CDA wil verder werken 
aan de aanleg van fietspaden/wegen, wandelroutes en vaarroutes voor recreatieverkeer 
waardoor de verschillende aantrekkelijke stukken uit de gemeente verbonden worden en 
waarmee we onze  aantrekkingskracht en verblijfswaarde vergroten. Focus dient daarbij te liggen 
op dagtochten waarbij samen met ondernemers gekeken dient te worden hoe er zo goed mogelijk 
gebruik kan worden gemaakt van bestaande recreatieve middelen en infrastructurele middelen 
(bijvoorbeeld bestaande horeca-aangelegenheden, bestaande parkeerplaatsen, e.d.). In kaart 
brengen, optimaliseren en verbinden is de uitdaging! Maar dit willen we als Krimpenerwaard niet 
alleen doen! We maken immers samen met andere gemeenten deel uit van het Groene hart: hèt 
aantrekkelijke recreatiegebied voor de 7 miljoen mensen die om het Groene hart heen wonen. 
Samen optrekken met bijvoorbeeld Molenwaard waarbinnen Kinderdijk een grote toeristische 
trekpleister is, is van groot belang! 
 
Alarmverkeer is de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio; het is echter in ons aller belang 
dat als  ambulance, politie of brandweer wordt gebeld, deze ook snel bij de melder of de 
noodsituatie aanwezig kan zijn. Onnodige hinder bij de snelle doorstroming van het alarmverkeer 
moet in kaart worden gebracht en snel aangepakt worden. Een goede afweging tussen 
snelheidsremmende maatregelen (drempels), die in het kader van verkeersveiligheid genomen 
kunnen worden en de invloed daarvan op de aanrijtijden voor het alarmverkeer, wordt samen met 
de veiligheidsregio gemaakt. Zeker de aanrijdtijden van de brandweer in de buitengebieden 
vragen om aandacht; zaak om onze vrijwillige brandweer te koesteren!  
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is het verkeersgedrag. Een plompverloren geparkeerde 
auto, fietsers die onnodig hinderen door breeduit te fietsen, we kennen het allemaal wel. En we 
ergeren er ons ook allemaal weleens aan.  De inzet van een ieder zou gericht moeten zijn op het 
aanspreken van elkaar op onveilig en hinder veroorzakend gedrag; daarnaast wil het CDA dat 
ook politie en BOA’s hier tegen optreden. Veiligheid, dat begint bij jezelf!  
 
Het openbaar vervoer is een belangrijk vervoersmiddel in het leven van menig mens. We  willen 
waken over de kwaliteit en het prijskaartje van het OV! Aan kleine vervoersaanbieders zoals 
belbusorganisaties wil het CDA alle ruimte geven. Voor het verbinden van buitengebieden met 
bijvoorbeeld zorginstellingen ziet het CDA mogelijkheden voor kleine lokale organisaties die met 
‘Right to challenge’ kunnen worden gecontracteerd.  
 
Het CDA wil de veervoorzieningen behouden. Het aanbieden van veerdiensten is een goede en 
schone manier om de omgeving onderling te verbinden. Daarnaast ondersteunen de veerponten 
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een recreatieve functie. Onderzocht moet worden of de Fast Ferry ook de Krimpenerwaard kan 
bedienen. Het CDA wil dat vervoer over de waterwegen goed mogelijk is, en dat schippers die in 
de Krimpenerwaard wonen, daar ook kunnen aanmeren.  
 
In een aantal gebieden van de Krimpenerwaard zorgt het vliegverkeer regelmatig voor overlast. 
In breder verband (provinciaal en landelijk) zet het CDA zich in voor regelgeving voor stiller 
vliegverkeer zodat per overvliegend vliegtuig de hoeveelheid geluid daalt. Verder zullen we ervoor 
pleiten vliegroutes zo veel mogelijk buiten de Krimpenerwaard om te leggen zodat de stilte 
gerespecteerd wordt. 
 

 
 
 

 

Het CDA geeft prioriteit aan het milieu en duurzaamheid. In Parijs werden in 2016 wereldwijde 
afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan en daarmee de risico’s voor 
steeds meer extreem weer, zoals orkanen, extreme droogte, etc. tegen te gaan. De komende 
jaren zullen we moeten afstappen van verbrandingsenergie zoals gas, kolen etc. Dit betekent dat 
we hierin als overheid ook een taak hebben. CDA wil meer aandacht voor 1) vermindering van 
het energieverbruik door duurzame openbare verlichting zoals  LED-verlichting, 2) het 
uitschakelen van onnodige verlichting tussen middernacht en ochtend, tenzij  dit ten koste gaat 
van onze veiligheid, 3) het stimuleren van bedrijven en particulieren om bij nieuwbouw 
energieneutraal te bouwen; is er sprake van  nieuwe wijken, dan dienen deze gasloos te worden 
aangelegd, 4) het stimuleren van de opwekking van duurzame energie, ook in openbare ruimten 
en  gebouwen van de gemeente zelf en 5) het maken van afspraken over renovatieprojecten die 
leiden tot energieneutrale bestaande woningen en  tot slot 6) ruimte en ondersteuning (mogelijk 
subsidie) bieden voor initiatieven waarvoor draagvlak blijkt uit de samenleving voor opwekking 
van duurzame energie. Een goed voorbeeld hiervan is een coöperatie die een “Postcoderoos” 
wordt genoemd. 
 
De gemeente bevordert het milieubesef van haar burgers onder andere door de gescheiden 
inzameling van huisvuil. Het ophalen van oud papier door vrijwilligers van verenigingen vraagt 
om een financiële waardering, waardoor het voor de verenigingen de moeite waard blijft om hun 
werk te voort te zetten. Het CDA bepleit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Om de kosten daarvan 
binnen proporties te houden, is een eenvoudige uitwerking nodig, zoals een lagere bijdrage voor 
een eenpersoonshuishoudens.  
 
Een deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door bodemdaling. Naast het feit dat 
bodemdaling ongewenste consequenties heeft voor agrariërs en ook voor bruggen en andere 
infrastructuur, veroorzaakt de bodemdaling een milieuprobleem. In samenwerking met agrariërs, 
Provincie en Rijk wil het CDA dit probleem aanpakken door toepassing van onderwaterdrainage 
aansluitend op het bestaande polderpeil.  
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De hierboven beschreven zaken komen langs verschillende kanten ook voor in het rapport 
dat de Waardcommissie schreef onder leiding van professor Riek Bakker. Het CDA 
Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat de diverse studieonderwerpen die in dat rapport 
zijn benoemd verder worden aangepakt. CDA wil de schouders zetten onder de aanpak 
van onze gemeente zodat het hier goed wonen en werken is, waar we de bereikbaarheid 
op een passende manier verbeteren, waar de kernen bruisen en het ook in de 
buitengebieden goed mogelijk is om er een goede boterham te verdienen.  
 
Daarbij realiseren wij ons ook terdege dat wij als gemeente het niet alleen aankunnen om 
alle zaken die op ons afkomen aan te pakken. Dat hoeft ook niet, want samen met andere 
Waardgemeentes vormen we het Groene Hart. Rondom het Groene Hart wonen 7 miljoen 
mensen. Vanuit die brede blik wil het CDA, in samenwerking met anderen in het Groene 
Hart werken aan een blijvend aantrekkelijke gemeente. Aantrekkelijk voor die vele 
mensen om ons heen die hier iets kunnen vinden dat zij in hun eigen plaats niet hebben: 
rust en ruimte. Dit levert kansen op voor recreatie maar ook overige economische 
activiteiten zoals handel in duurzaam geproduceerde producten. Kansen en uitdagingen 
te over.  
 
De Krimpenerwaard? Een plek om trots op te zijn!  

 

 Tot slot: 


