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Namens het bestuur bied ik u, met trots, het VVD verkiezingsprogramma 2018-2022 voor de gemeente 
Krimpen aan den IJssel aan, met als thema “Gewoon doen”.

Door de leden van de verkiezingsprogrammacommissie is hard gewerkt en vooral goed 
samengewerkt. De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard hebben weliswaar elk 
hun eigen karakter, maar als VVD hebben wij afgesproken op tal van onderwerpen elkaar te zullen 
ondersteunen. Ik ben verheugd u te melden dat op veel belangrijke onderwerpen de standpunten van 
de VVD in beide gemeenten op elkaar aansluiten.

Op diverse fronten hebben mensen en organisaties, die zich verbonden voelen met de VVD en die 
wilden meewerken aan ons programma, een bijdrage kunnen leveren. Er is veel gesproken met en 
goed geluisterd naar leden en inwoners. Velen hebben meegedacht, meegeschreven en meegewerkt 
en wij willen hen dan ook ontzettend bedanken voor de tijd en inzet die zij hebben geleverd.

Het VVD verkiezingsprogramma is erop gericht om de gemeente Krimpen aan den IJssel nog beter 
te maken. Wij willen dit niet doen langs de zijlijn, wij willen er actief aan deelnemen. Wij stropen de 
mouwen op en gaan voor u en met u aan het werk. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 hopen wij op u te kunnen rekenen. Wij 
vragen om uw steun zodat wij de plannen, zoals die in dit verkiezingsprogramma zijn weergegeven, 
voor uw gemeente kunnen realiseren. 

Connie van Dorst 
Bestuursvoorzitter

Krimpen aan den IJssel, 1 november 2017

Voorwoord›
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“Wij rekenen op jouw 
steun om Krimpen aan 
den IJssel nog beter te 
maken!”
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“VVD staat voor een 
bereikbaar, veilig en 
ondernemend Krimpen 
aan den IJssel.”
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Op woensdag 21 maart 2018 staan wij allen weer voor een belangrijke beslissing. De gemeenteraads-
verkiezingen bieden ons de mogelijkheid keuzes te maken over de toekomst van Krimpen aan den 
IJssel. We moeten kiezen wat voor een soort gemeente wij eigenlijk willen zijn en in wat voor een 
soort gemeente wij eigenlijk willen leven.

Een fijne buurt vraagt niet om geschreeuw vanaf de zijlijn, maar schreeuwt om een serieuze aanpak 
van de knelpunten die er zijn. Wij willen de fijne buurt behouden en aan de slag om deze knelpunten 
aan te pakken. Ons uitgangspunt voor de komende vier jaar is daarom: Gewoon doen.

Krimpen aan den IJssel moet een aantrekkelijk woongebied zijn en blijven waar iedereen zich 
welkom voelt, ongeacht herkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Bereikbaarheid is daarin voor 
ons een belangrijk thema. Wij zullen ons blijven inzetten voor een goede en toekomstbestendige 
bereikbaarheid. Hiervoor hebben wij steun nodig vanuit de provincie en het Rijk. Als onderdeel van de 
grootste landelijke partij kunnen wij dit als geen ander op de agenda zetten.

De VVD staat voor een minimale overheid en een maximale uitdaging. Wij willen een effectieve en 
efficiënte dienstverlening met ruimte en kansen voor inwoners op elk terrein. Wij willen regels en 
procedures vereenvoudigen en bureaucratie tegengaan. Wij gaan namelijk uit van de eigen kracht van 
onze inwoners. Wij staan voor een sociaal beleid waarin bewoners zelf de regie houden over hun leven 
en waarin wij mensen stimuleren deel te nemen aan onze samenleving.

Wij kiezen voor minder overheid en meer ruimte voor ondernemerschap en burgerinitiatieven. Wij 
willen Krimpen aan den IJssel ontwikkelen naar een vitale en krachtige gemeente, die om zich heen 
kijkt en kansen benut.

Kortom, wat ons betreft is er genoeg te doen om Krimpen aan den IJssel nog mooier en beter te 
maken. De VVD is een partij met ambities. Wij streven altijd naar de meest praktische en realistische 
oplossingen en zullen er altijd naar streven het maximale eruit te halen.

In de komende negen hoofdstukken leggen wij uit wat wij gaan doen. Wij zullen hier dag en nacht voor 
werken, samen met jou.

Inleiding›
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Iedereen in Krimpen aan den IJssel moet zich in vrijheid kunnen bewegen op 

de manier waarop hij of zij dat wil. Dit willen we vlot en veilig. Wie denkt aan 

bereikbaarheid, denkt aan de Algerabrug. Het liefst zou de VVD vandaag nog 

de huidige brug toekomstbestendig maken of een tweede oeververbinding 

aanleggen. Je wilt immers zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Dit vinden 

wij uitermate belangrijk. De realiteit leert dat wij voor grootschalige projecten als 

deze moeten samenwerken met andere gemeenten, de provincie en het Rijk. Wij 

zijn hier actief mee bezig en zetten het op de agenda. Lokale partijen kunnen dit 

niet bieden, wij als onderdeel van de grootste landelijke partij wel.  

 › Wij zullen de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel blijven agenderen. Dat doen wij in Krimpen aan 
den IJssel, de omliggende gemeenten, de provincie en het Rijk.

 › De doorstroming op de “grote kruising”, ofwel daar waar de C.G. Roosweg (N210) kruist met de Nieuwe 
Tiendweg en de Industrieweg, willen wij verbeteren. Dit hebben wij als gemeente namelijk zelf in de 
hand. Wij denken aan scheiden en ontvlechten van rijbanen om de doorstroming te optimaliseren.

 › Naast een goede verbinding richting Capelle aan den IJssel en Rotterdam via de Algerabrug, willen wij 
ook een goede verbinding richting de Krimpenerwaard, Gouda en Utrecht via de C.G. Roosweg (N210), de 
IJsseldijk en de Lekdijk.

 › Wij willen overlast van verkeer zoveel mogelijk tegengaan, vooral bij drukke verkeersaders in onze 
gemeente. Als er sprake is van geluidsoverlast door verkeer moeten geluidsreducerende maatregelen 
worden genomen, die zowel effectief als ook cosmetisch verantwoord zijn.

 › Bij de inrichtingen van straten en wijken zijn verkeersveiligheid en bereikbaarheid belangrijke 
aspecten. Scholen, sportverenigingen, bedrijven en winkels moeten makkelijk en veilig te bereiken zijn 
via fietspaden, die zoveel mogelijk gescheiden zijn van het snelverkeer.

 › Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen willen wij 
inrichten met een blik op de toekomst. De capaciteit van de fietspaden moet vergroot worden en 
worden aangesloten op het regionale fietspadennetwerk.

 › Wij zien toekomst in vervoer over het water. Wij zijn er voorstander van om de waterbus uit te breiden 
over de IJssel richting Gouda, maar ook over de Lek richting Schoonhoven. Ook vinden wij dat 
frequenter gevaren moet worden.

 › Het is belangrijk dat er goed openbaar busvervoer is. Bussen moeten optimaal benut en ingezet worden 
om het lokale woon-werkverkeer van en naar Rotterdam en Krimpenerwaard te verbeteren. Daarnaast 
willen wij de goede busverbinding met Utrecht en Gouda blijven behouden.

 › Van het busstation willen wij een normale bushalte maken. Hierdoor komt ruimte vrij voor 
herontwikkeling van nieuwe functies en om de “grote kruising” te verbeteren. In overleg met 
Krimpenerwaard, openbaar vervoerbedrijven en andere belanghebbende partijen willen wij het 
busstation verplaatsen richting Bergambacht.

 › Wij willen de gehele gemeente voor iedereen goed toegankelijk en bereikbaar maken. Wij willen 
gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen en oplossen.

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer›
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In Krimpen aan den IJssel willen wij de onveiligheid uit de steden, figuurlijk 

gezegd, graag aan de andere kant van de rivier houden. Het is belangrijk dat 

we ons veilig en vrij voelen in onze eigen buurt en in ons eigen huis. Veiligheid 

is belangrijk voor iedereen in onze samenleving. Mannen en vrouwen, jong en 

oud, gelovigen en niet-gelovigen, homo’s, hetero’s, biseksuelen en transgenders, 

we zijn allemaal gelijkwaardig. Wij als VVD staan pal achter onze verworven 

vrijheden. Mensen die de vrijheid en de veiligheid ondermijnen moeten een 

krachtige en voortvarend optredende overheid tegenover zich vinden. Daar staan 

wij voor. 

 › In onze gemeente is plaats voor alle mensen, ongeacht herkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. 
Je moet jezelf kunnen zijn zonder dat je gediscrimineerd of buitengesloten wordt. Jij mag jouw leven 
indelen zoals jij dat wilt, zonder enige vorm van discriminatie.

 › Jouw vrijheid houdt op als je de vrijheid van een ander in de weg staat. Voor verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zullen wij altijd vechten.

 › Onze gemeente heeft geen eigen politiebureau meer. Dit mag niet ten koste gaan van de 
zichtbaarheid van de politie. Wij willen daarom zorgen voor voldoende capaciteit. Daar waar de politie 
onvoldoende agenten en middelen heeft voor handhaving, moeten wij de inzet van buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) stimuleren.

 › Wij willen een goede samenwerking met de politie.  De aandacht moet in onze ogen liggen bij het 
voorkomen van “high impact crimes”. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun.

 › De brandweer moet op sterkte, goed toegerust en snel ter plaatse kunnen zijn. De taken van de 
brandweer worden uitgevoerd door fulltime brandweerpersoneel en door parttime (vrijwillig) 
personeel. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kazerne en het materieel goed onderhouden 
worden, zodat onze brandweer haar werk goed kan blijven doen en onze gemeente brandveilig blijft. 

 › Wij willen erop toezien dat aanrijtijden van ambulances gehaald worden. In samenwerking met de 
Veiligheidsregio Rotterdam hebben wij ervoor gezorgd dat de traumahelikopter altijd op aangewezen 
plekken in onze gemeente kan landen en dat deze plekken altijd vrij zijn.

 › Inwoners kunnen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt, 
maar die ook de bewoners aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Om sneller melding te 
maken van bijvoorbeeld vernielingen of ongeregeldheden, willen wij graag buurtcoördinatoren die 
als verbindingsofficier en bruggenbouwer tussen gemeentelijke organisaties en bewoners optreden. 
Inwoners krijgen meer invloed en kunnen meer verantwoordelijkheid nemen over wat er gebeurt in hun 
eigen wijk.

 › Wij vinden dat iedereen kan bijdragen aan veiligheid. Het is een taak van de overheid, de bewoners en 
de ondernemers, in goede samenwerking met de politie. De buurtpreventie, door middel van sociale 
netwerken en WhatsApp-groepen, moet behouden blijven. Ook het “ouderwetse” naar elkaar omkijken 
en elkaar helpen moet gestimuleerd worden.

 › Het gaat niet alleen om concrete veiligheid, maar ook om het gevoel van veiligheid. Wij blijven van 
mening dat cameratoezicht op bepaalde plekken en nummerplaatherkenning op in- en uitvalswegen 
nodig is om ervoor te zorgen dat de criminaliteit afneemt.

Veiligheid en vrijheid›
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 › Veiligheid betekent ook dat de privégegevens en de privacy van inwoners gewaarborgd en 
gerespecteerd worden. De gemeente moet zorgvuldig en veilig omgaan met persoonlijke informatie.

 › Het alcohol- en drugsgebruik is een lokale zorg. Er moet voorlichting komen aan leerlingen en ouders 
over het gebruik van alcohol en drugs. De gemeente en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
moeten dit in samenwerking met scholen, verenigingen en kerken opzetten en verzorgen.

 › Wij vinden dat streng opgetreden moet worden tegen de handel in en het gebruik van drugs en alcohol, 
vooral in de omgeving van scholen.

 › Overlast moet worden aangepakt en persoonlijke eigendommen dienen te worden gerespecteerd. 
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die de schade 
hebben veroorzaakt.

 › Wij willen dat de gemeente adequaat optreedt tegen (hang)jongeren die problemen veroorzaken. De 
ouders van de jongeren moeten aangesproken worden en verantwoordelijk gesteld worden voor het 
gedrag van hun kinderen als ze minderjarig zijn.

 › Iedereen moet met een opgeheven hoofd hand in hand over straat kunnen lopen. Ter ondersteuning 
hiervan willen wij het regenboogzebrapad aan de Groenendaal, dat op initiatief van de VVD is 
geplaatst, in stand houden en onderhouden. Daarnaast willen wij onze gemeente laten aansluiten bij de 
“Regenboogsteden”.

 › Wij ondersteunen het landelijke beleid om mensen op te vangen die uit oorlogsgebieden komen, maar 
als het veilig is gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Zolang nieuwkomers hier zijn, 
passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. 
Iedereen die kan werken, werkt. Het leren van de taal is de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer.

 › Wij sluiten niemand uit. Er zijn veel nieuwkomers die, met inzet van onze vrijwilligers, hun eigen weg 
hebben gevonden en geïntegreerd zijn. Dat hebben zij op eigen kracht gedaan. Zij hebben de kansen 
gegrepen die ons land biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

 › Voor haatpredikers is geen plaats. Wij willen dat de gemeente een proactieve rol neemt in het 
voorkomen dat religieuze leiders haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en 
vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.

 › Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt een afstemming plaats in de regio 
tussen buurgemeenten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is geen plaats. De gemeente 
ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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Wij ondersteunen ondernemers, want zij investeren in nieuwe ideeën en 

innovaties. De Stormpolder en wat daar gerealiseerd is, is iets waarop wij trots 

mogen zijn. Ondernemen gaat steeds vaker vanuit huis en via het internet. 

Mede daardoor stijgt het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en 

hebben winkeleigenaren in bijvoorbeeld de Crimpenhof en De Korf het lastig. 

Een ontwikkeling waarop wij als gemeente moeten inspelen. Het midden- en 

kleinbedrijf is de banenmotor van Krimpen aan den IJssel. Als het goed gaat met 

de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De VVD wil daarin 

graag faciliteren en voorwaarden scheppen. 

 › De Stormpolder, met haar unieke maritieme maakindustrie, is ook een ideale locatie voor jonge 
ondernemers en nieuwe bedrijven. Dit geldt zeker als het EMK-terrein, na sanering door het Rijk, 
beschikbaar komt voor ontwikkeling. Met gerichte maatregelen en het bieden van faciliteiten willen we 
de werkgelegenheid bevorderen, waardoor Krimpen aantrekkelijk blijft voor jonge mensen.

 › Wij willen ondernemers een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke gemeente bieden. Zo willen wij 
de lokale lasten voor ondernemers niet verhogen. De fysieke vestiging moet goed beveiligd zijn en 
makkelijk bereikbaar voor leveranciers en klanten. Hier willen wij de ondernemers in ondersteunen.

 › Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Wij willen ondernemers de ruimte 
geven en faciliteren. De processen voor het verkrijgen van vergunningen willen wij vereenvoudigen 
en versnellen. Het snel kunnen beschikken over de benodigde vergunningen is essentieel voor de 
slagkracht van de ondernemers.

 › Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze 
geen gemeentebestuur voor nodig. Wij willen winkeliers de mogelijkheid bieden om hun winkeltijden 
naar eigen inzicht in te richten, zodat zij zelf kunnen kiezen of zij in de avond of op zondag open willen 
zijn.

 › Het is van groot belang dat de gemeente en ondernemers met elkaar in contact komen en blijven. Het 
contact tussen het bedrijfsleven en de gemeente moet wat ons betreft intensiever. Weten wat er speelt 
in de markt is voor de gemeente van cruciaal belang bij het verder ontwikkelen van de lokale economie. 

 › Te veel regels zijn voor niemand goed. Het moet voor horecaondernemers aantrekkelijker worden 
om zich in de gemeente te vestigen. Wij willen bestaande en nieuwe ondernemers niet hinderen met 
overbodige regels en lange procedures voor vergunningen. Wij willen de benodigde vergunningen voor 
terrassen rondom diverse winkelcentra afschaffen.

 › Wij willen een verruiming van de openingstijden voor de horecaondernemers en een ruimhartiger 
evenementenbeleid. Hierdoor is meer ruimte voor initiatieven om onze gemeente beter op de kaart te 
zetten, waardoor het voor jongeren aantrekkelijker is om in Krimpen aan den IJssel te blijven.

 › Met name de detailhandel heeft het moeilijk. Leegstaande winkels in winkelcentra, zoals de Crimpenhof 
en De Korf, zijn een steeds zichtbaarder probleem. Wij willen samen met de ondernemers een nieuwe 
“detailhandelvisie” ontwikkelen over hoe we in de toekomst onze winkelcentra, en de openbare ruimte 
rondom de winkelcentra, gaan inrichten.

Ondernemen›
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De VVD vindt het belangrijk dat mensen meedoen, ook in Krimpen aan den IJssel. 

Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en 

in de toekomst. Iedereen wil graag genoeg geld verdienen. Dat biedt zekerheid 

en geeft je de vrijheid het leven te leiden dat je wilt. Werk zorgt er ook voor 

dat je jezelf kunt ontwikkelen, nieuwe mensen leert kennen en meedoet in de 

maatschappij. Iedereen heeft talenten en het is zonde als we die niet gebruiken. 

De focus moet altijd liggen op wat iemand kan en niet op wat iemand niet kan. Als 

iemand echt niet kan werken, verdient hij of zij van ons de ondersteuning die hij 

of zij nodig heeft. Zo doen wij dat in onze samenleving. 

 › Wij willen dat mensen gestimuleerd worden om weer aan de slag te gaan. Mensen die tijdelijk 
arbeidsongeschikt zijn moeten zo snel mogelijk weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn moeten deels aan het werk.

 › De Participatiewet biedt mogelijkheden voor mensen om mee te doen in de maatschappij. Het 
voorkomt sociale uitsluiting. Wij willen dat mensen, die werkloos raken of in de bijstand zitten, niet 
in een sociaal isolement of in een uitzichtloze situatie terecht komen. Wij willen dat deze mensen 
integreren en ervaring opdoen. Door in de samenleving actief bezig te zijn ontmoet je mensen en heb 
je meer kans op het vinden van betaald werk.

 › Het verliezen van een baan is erg ingrijpend. Dan zijn wij er voor elkaar. Wel mogen en moeten wij van 
elkaar eisen dat we weer zo snel mogelijk aan de slag gaan. Ons sociale vangnet moet ingericht zijn 
als een sociale trampoline; je gaat óf zo snel mogelijk weer aan de slag, óf je gebruikt de tijd dat je een 
uitkering hebt om bij te leren of op een andere manier bij te dragen.

 › In samenwerking met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas, het UWV WERKbedrijf en 
Stichting IJsselwerk is het Werkplein IJsselgemeenten opgericht. Wij willen graag een omslag zien in 
de benadering van mensen die gebruik maken van het Werkplein. De aandacht willen wij leggen op wat 
iemand wel kan, in plaats van vasthouden aan wat iemand niet zou kunnen. Dan wordt het vinden van 
een baan makkelijker. 

 › Inwoners die onder de Participatiewet vallen zijn in veel gevallen beschikbaar voor vrijwilligerswerk. In 
onze gemeente zijn veel organisaties en verenigingen die roepen om vrijwilligers. Wij willen dat deze 
functies worden opgenomen in de vacaturebank.

 › Ook nieuwe instromers, zoals statushouders en Wajongers, willen wij stimuleren om vrijwilligerswerk 
te doen. Dit werk is veelal beschikbaar binnen onze eigen gemeente. Daarmee is het goed bereikbaar, 
netwerkvormend en sociaal ontwikkelend.

Werk en participatie›
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Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. Voor veel van onze 

inwoners is het de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken en studeren, 

waar je ontspant en waar je je prettig voelt. Of je nu koopt of huurt, het is 

belangrijk dat je de vrijheid hebt om zelf te kunnen bepalen waar en hoe je wilt 

wonen. Krimpen aan den IJssel moet effectief omgaan met de ruimte die het 

heeft. Die ruimte is beperkt. De VVD wil de prettige omgeving van onze gemeente 

graag behouden. Wij willen iedereen een schone en leefbare leefomgeving 

bieden. Wij willen een plek die goed wordt onderhouden. Bewoners kiezen immers 

bewust voor Krimpen aan den IJssel vanwege de rust. 

 › Onze gemeente heeft nog maar weinig mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen. De ruimte die we 
hebben is vrijwel geheel in gebruik. Als we te weinig grondoppervlak hebben, is het voor ons geen 
probleem om te kiezen voor hoogbouw of, met instemming van de provincie en buurgemeente 
Krimpenerwaard, aan onze gemeentegrens te bouwen.

 › Bij de bouw van nieuwe woningen willen we dat de prioriteit ligt bij voldoende huur- en koopwoningen 
voor starters, jonge gezinnen en senioren. Er moeten ook meer betaalbare huur- en koopwoningen 
worden gebouwd in de vrije sector, zodat er genoeg keuzevrijheid is in verschillende prijsklassen. Zo 
kan iedereen zich vestigen in onze gemeente.

 › Het aantal mensen in sociale huurwoningen die teveel verdienen (scheefwonen) willen wij terugdringen 
door middel van stimuleringsmaatregelen en goede prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. 
Zo komen deze woningen vrij voor mensen waarvoor deze ook zijn bedoeld. Het aantal sociale 
huurwoningen willen wij daarom niet verder uitbreiden.

 › Bij het bouwen van nieuwe woningen vinden wij het belangrijk dat woningen voldoen aan de principes 
van energiezuinig, energiezelfvoorzienend en levensloopbestendig wonen. Ook hier willen wij goede 
afspraken maken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

 › Het is onze doelstelling om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, geen fossiele brandstoffen meer te 
gebruiken. Bij de nieuwbouw of renovatie van woningen en bedrijfspanden moeten wij hier rekening 
mee houden, door deze te voorzien van en aan te sluiten op schone energie.

 › Bestemmingsplannen zijn vaak belemmerend en stug voor ondernemers. Wij willen daarom dat de 
bestemmingsplannen voor winkels, kantoren, horeca of andere bedrijfsvormen flexibel worden.

 › Bij woningen en bedrijven, met name rondom de winkelcentra, moeten voldoende parkeerplekken zijn. 
Deze moeten gratis zijn en gratis blijven. Betaald parkeren is voor ons geen optie.

 › Er moet meer aandacht komen voor recreatie en toerisme. Krimpen aan den IJssel is het startpunt 
van de Krimpenerwaard. Om toerisme te stimuleren willen wij onze wandel- en fietspaden onder de 
aandacht brengen.

 › Om onze gemeente interessant te maken voor toerisme, willen wij winkelcentra aantrekkelijker maken, 
het streekmuseum verbeteren en mogelijkheden voor bed en breakfasts (B&B’s) verruimen.

 › De Tuyter zou het kloppend cultureel hart van onze gemeente moeten zijn. Door een interessant en 
gevarieerd programma te bieden maken wij het aantrekkelijker voor onze inwoners en voor mensen 
van buiten onze gemeente.

Recreatie, ruimte en wonen›
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Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar en kunnen goed hand in 

hand gaan. Energie hoeft niet vervuilend te zijn, maar mag ons ook niet onnodig 

op kosten jagen. Zuinig omgaan met energie en water is ook van belang voor 

onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen allemaal een schone en leefbare wijk. 

De VVD is trots dat Krimpen aan den IJssel de groenste gemeente van Nederland 

is. Wij willen echter wel een realistisch en haalbaar klimaatbeleid. De gemeente 

kan duurzaamheid en innovatie in onze gemeente stimuleren door het aantal 

regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen. Subsidies zijn hierin niet 

het antwoord. 

 › Wij zijn voorstander van het gebruik van duurzame energie en willen ondernemers de ruimte te geven 
hierop in te spelen. Zo willen wij actief meewerken aan voldoende oplaadpunten voor bijvoorbeeld 
elektrische auto’s.

 › Het gebruik van de (elektrische) fiets willen wij stimuleren door goede fietspaden aan te leggen door 
Krimpen aan den IJssel, zodat fietsers snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen.

 › Het is onze doelstelling om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, geen fossiele brandstoffen meer te 
gebruiken. Bij de nieuwbouw of renovatie van woningen en bedrijfspanden moeten wij hier rekening 
mee houden, door deze te voorzien van en aan te sluiten op schone energie.

 › Wij vinden dat wij als gemeente een bijdrage moeten leveren om de wereld voor de volgende 
generaties schoner en beter te maken. Windturbines in de Stormpolder helpen mee aan de doelstelling 
om in 2050 energieneutraal te zijn. De opbrengst van deze windturbines moet wel, in ieder geval 
gedeeltelijk, ten goede komen aan de gemeente.

 › Wij willen dat nieuwe woningen zodanig gebouwd worden dat ze vrijwel energieneutraal zijn, oftewel wij 
streven naar nul-op-de-meter (NOM) woningen.

 › Wij zijn voorstander om inwoners en bedrijven stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, 
zodat ze zelfvoorzienend worden. Bij het plaatsen van zonnepanelen is het belangrijk dat daken niet in 
de schaduw van andere gebouwen staan. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet hier rekening mee 
gehouden worden.

 › Water is een kostbare grondstof. Wij willen onze inwoners stimuleren om zuinig met water om te 
gaan. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opvangen van regenwater bij bestaande en nieuwe 
woningen en gebouwen.

 › Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met langdurige droogte en hevige 
regenbuien. Wij willen hierop inspelen en waar nodig maatregelen nemen op de inrichting van onze 
leefomgeving, bijvoorbeeld door het onttegelen van tuinen te stimuleren. Zo willen wij voortvarend 
samenwerken met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om wateroverlast nu 
en in de toekomst te voorkomen.

 › Inwoners willen wij stimuleren om afval te scheiden. In 2020 moeten wij als gemeente een 
scheidingspercentage behalen van 75%. Om dit te stimuleren hebben wij de afgelopen periode gewerkt 
aan een nieuw afvalscheidingssysteem. Wij willen de voortgang hiervan monitoren en erop toezien dat 
deze doelstelling behaald wordt.

Milieu, klimaat en duurzaamheid›
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 › Om de overlast van ongedierte te voorkomen willen wij geen vuil op straat of naast de (ondergrondse) 
containers. Wij willen inwoners stimuleren om zwerfafval op te ruimen. Wij pleiten voor het plaatsen 
van genoeg afvalbakken die regelmatig geleegd worden.

 › Voor hondenpoep, buiten de daarvoor aangewezen gebieden, geldt een opruimplicht. Wij willen 
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) de taak geven hierop toe te zien.
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Het maakt niet uit of je jong of oud bent, ziek of gezond, of een hoog of 

een laag inkomen hebt. Iedereen heeft recht op dezelfde, goede zorg. Ons 

Gezondheidscentrum speelt hierin een centrale rol, maar we kunnen ook elkaar 

helpen. Als je gezondheid je in de steek laat moet je kunnen rekenen op familie, 

buren en vrijwilligers. Als dat niet lukt staan professionele medewerkers klaar 

voor de ondersteuning die je nodig hebt. De VVD wil dat iedereen de zorg krijgt 

die bij hem of haar past. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds enkele 

jaren bij de gemeente. Het is daarom van belang dat Krimpen aan den IJssel de 

zorgverlening goed op orde heeft. 

 › Wij willen dat mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die 
(tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning moeten krijgen. 
Wij willen een goede balans tussen zelfredzaamheid en ondersteuning vanuit de zorg.

 › Wij zijn voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Wij willen dat dit goed 
geregeld, laagdrempelig, kwalitatief en vakkundig is. Er moet altijd naar een oplossing gezocht worden. 
Maatwerk is hierbij het streven. De gemeente voert de regie en zorgt ervoor dat de vraag van de cliënt 
centraal staat en niet het aanbod van de zorgdiensten.

 › Wij vinden dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn vaak 
lastig te begrijpen. Daarom vinden wij dat de gemeente de mogelijkheid moet bieden voor gratis en 
onafhankelijk advies bij het aanvragen van zorg. Iemand die jou helpt en in jouw belang meedenkt. Een 
vermindering van de bureaucratie is daarbij ook een belangrijk onderdeel.

 › Het grootste gedeelte van het beschikbare budget op de begroting wordt uitgegeven aan het Sociaal 
Domein. Wij vinden het niet nodig om hier bovenop extra geld ter beschikking te stellen aan aparte 
groepen. Ook willen wij dat mensen met een hulpvraag meer met elkaar in contact worden gebracht, 
zodat zij onderling ervaringen en mogelijke oplossingen kunnen uitwisselen.

 › De wachttijden willen wij, voornamelijk in de jeugdzorg, aanpakken en zorgen dat deze voldoen aan de  
norm. Ondanks de afspraken die zijn gemaakt om de wachtlijsten, voor met name de psychische hulp, 
terug te dringen zijn lange wachttijden nog steeds de realiteit.

 › Wij willen dat burgers participeren in de zorgverlening, vooral bij de eerste hulp. Wij zijn voorstander 
van Hart Veilig Wonen. Zo willen wij burgerhulpverleners inzetten en voldoende Automatische Externe 
Defibrillators (AED’s) om overlevingskansen bij een hartstilstand te vergroten. Wij willen voldoende 
burgers met een EHBO- en AED-diploma en het netwerk onderhouden.

 › Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om samen initiatieven te ontplooien. Wij zien bijvoorbeeld 
hoe ouderen samen nadenken over het opzetten van woongemeenschappen, waarbinnen zij de vrijheid 
krijgen om de zorg die zij nodig hebben te regelen. Dit kan zorg op verschillende gebieden zijn, zoals 
thuiszorg of huishoudelijke zorg. Wij juichen dit toe.

 › Wij zullen erop toezien dat de gemeente zorgdiensten scherp inkoopt, waarbij gekeken wordt naar de 
beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

 › Er is veel kennis opgebouwd in onze gemeente over de beste manier van zorgverlening. Deze kennis 
moet gedeeld worden met andere gemeenten om ervoor te zorgen dat zorgtoerisme voorkomen wordt.

Zorg en gezondheid›
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Onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst. Het zorgt ervoor dat ze zich 

kunnen ontwikkelen en een beroep leren dat bij hen past. Ieder kind moet de 

kans krijgen zijn talenten te ontwikkelen. Op school leren wij kinderen niet 

alleen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben, maar ook onze 

cultuur zoals de vrijheid van meningsuiting. In Krimpen aan den IJssel hebben 

we een goed aanbod van basis- en middelbaar onderwijs. Voor beroeps- en hoger 

onderwijs is de stad gelukkig dichtbij. Daarnaast vindt de VVD sport belangrijk. 

Het is goed voor de gezondheid en de ontspanning. Het helpt inwoners met het 

opbouwen van sociale contacten in onze gemeente. 

 › Scholen en het bedrijfsleven zijn belangrijke schakels die de jeugd in aanraking kunnen laten komen 
met werk. Wij willen onze jeugd enthousiasmeren voor een baan met een toekomst. Trainingen, stages 
en leermeesterschap dragen hieraan op positieve wijze bij.

 › Wij willen een nauwe samenwerking tussen de gemeente en onderwijsinstellingen bij leerlingen die 
uitvallen of de aansluiting missen. Hier moet gekeken worden op welke manier de leerling gestimuleerd 
kan worden om de draad weer op te pakken of zich op een andere manier verder kan ontwikkelen.

 › Voor speciaal basisonderwijs (SBO) moeten kinderen vaak verder reizen. Hiervoor is het 
leerlingenvervoer een aangewezen manier om dit ook mogelijk te maken. Wij willen vaste ophaalpunten 
vanwaar de kinderen opgehaald worden door het leerlingenvervoer. Zo hoeft de chauffeur niet elk kind 
thuis op te halen en terug te brengen. Dit scheelt in de kosten, vermindert de reistijd en is beter voor 
het milieu.

 › Wij vergoeden het vervoer naar de dichtstbijzijnde geschikte speciale onderwijsinstelling. Indien ouders 
kiezen voor een speciaal onderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwende overtuiging, ofwel 
bijzonder onderwijs, die verder weg ligt, dan betalen ouders het vervoer zelf.

 › De school moet voor alle kinderen veilig zijn. Pestgedrag, seksuele intimidatie en machtsmisbruik op 
scholen vinden wij onacceptabel. Ook sociale media zijn hier debet aan. Wij willen inzetten op preventie 
en voorlichting op scholen over pesten en het gebruik van sociale media.

 › Op elke school moeten leerlingen die uit de kast komen volledig worden gerespecteerd door leerlingen, 
docenten en de schoolleiding. Wij willen ook dat scholen leraren op geen enkele wijze mogen weren of 
ontslaan vanwege hun geaardheid. Voorlichting op scholen over dit onderwerp is zeer wenselijk.

 › Op middelbare scholen willen wij, als onderdeel van het vaste lesaanbod, dat EHBO- en 
reanimatielessen worden gegeven.

 › Uit onderzoek is gebleken dat in onze gemeente veel mensen wonen die slecht kunnen lezen en 
schrijven. Achterstanden op taalgebied willen wij wegwerken. Kinderen zijn gebaat bij ouders die 
de Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift. Wij willen dat laaggeletterden worden 
geholpen.

 › Wij vinden de bibliotheek bij uitstek geschikt om onze inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij 
het aanleren dan wel onderhouden van de benodigde vaardigheden om deel te kunnen nemen aan de 
samenleving. De bibliotheek kan onze jeugd en kwetsbare volwassenen helpen bij het verbeteren en 
onderhouden van de basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen.

Onderwijs, sport en cultuur›
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 › Sportverenigingen zijn plekken waar onze jeugd hun vrienden kunnen ontmoeten en waar sportiviteit 
hoog in het vaandel staat. Veel sportcomplexen en kantines zijn vernieuwd, mede dankzij de VVD. Deze 
locaties zijn perfect voor feesten en partijen gerelateerd aan de sportvereniging.

 › Veel jeugd is op een bepaalde leeftijd toe aan uitgaan. Zij willen afspreken met vrienden en willen 
op een veilige en gezellige manier plezier hebben. Maar gezien hun leeftijd is het voor veel ouders 
letterlijk een brug te ver om ze naar de stad te laten gaan. Juist voor deze jongeren is er weinig te 
doen in onze gemeente. Wij willen ons de komende periode hard maken voor deze doelgroep en aan de 
wensen van de jeugd invulling geven.

 › Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen of een specifieke groep 
instellingen. Wij willen dat subsidieaanvragen hierop worden getoetst. Daarnaast moeten culturele 
organisaties bij de subsidieaanvraag eerst laten zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

 › Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen de geschiedenis en cultuur leren 
kennen. Wij willen ons cultureel erfgoed koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen, 
zoals de Sinterklaas-intocht.

 › Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Wij mogen trots zijn 
op onze cultuurhistorie. Wij willen cultuureducatie op iedere basisschool.

 › Kunst in de openbare is een onderdeel van ons dagelijks leven. Het is voor ons allemaal. Daar moeten 
we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Wij willen meer zorg, onderhoud en aandacht voor deze kunst.
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Krimpen aan den IJssel is een financieel gezonde gemeente, maar er is nog 

veel te doen. De VVD staat vooral voor het terugdringen van bureaucratie en 

regelzucht. We willen minder en lagere belastingen. Belastinggeld, verdiend door 

onze ondernemers en inwoners, moet zuinig en zinnig besteed worden. We willen 

duidelijkheid waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. We verwachten dat 

de gemeente dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons een hoge 

prioriteit. Bewoners moeten de vrijheid hebben zaken online te kunnen regelen, 

wanneer het hen uitkomt. De gemeente moet geen drempels opwerpen, maar 

adviseren en faciliteren. 

 › Een goede financiële huishouding vinden wij van groot belang. De gemeente moet een duidelijk 
overzicht maken van inkomsten en uitgaven. Deze moeten in stabiel evenwicht zijn. Op deze manier 
blijft Krimpen aan den IJssel gezond en kunnen we onze voorzieningen op peil houden.

 › Onze inwoners moeten profiteren van de economische groei. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet 
om de belastingen draagbaar te houden. Dit zullen wij ook in de toekomst blijven doen. 

 › De woonlasten, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), willen wij niet verhogen. Wij zijn van mening 
dat dit niet nodig is.

 › Wij zijn tegen de hondenbelasting, omdat deze willekeurig en oneerlijk is. Op ons initiatief wordt 
de hondenbelasting in twee gelijke stappen afgebouwd en wordt met ingang van 2019 geen 
hondenbelasting meer geheven. Dit besluit willen wij in de nieuwe raadsperiode handhaven.

 › Wij willen dat wegen binnen onze gemeente, die beheerd worden door Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard, aan ons worden overgedragen. Daarmee kunnen wij voor alle 
inwoners een aanzienlijke verlaging van hun waterschapsbelasting (wegenheffing) realiseren.

 › Wij willen dat tarieven voor leges en vergunningen kostendekkend zijn. Wij willen niet dat allerlei 
meerkosten worden afgewend op de aanvrager.

 › De uitgaven en inkomsten moeten transparant zijn. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks een 
eenvoudige inzage waaraan het geld is besteed en wat het bereikte effect is.

 › Overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten geschrapt worden. Zo is 
stoepkrijten verboden en kent Krimpen aan den IJssel, als één van de dertien gemeenten in Nederland, 
een vloekverbod. Wij willen de APV meer van deze tijd maken.

Overheid en geld›
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DENK MEE OVER KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

VVD Krimpen aan den IJssel is altijd geïnteresseerd in jouw mening. Heb je een opmerking of suggestie naar 
aanleiding van ons verkiezingsprogramma of wil je in gesprek met één van onze raadsleden over een onderwerp 
dat jou interesseert? Als je wilt, komen we graag een keer bij je langs om met je te praten. Laat je stem horen en 
help ons Krimpen aan den IJssel nog beter te maken!

 facebook.com/vvdkrimpen

 instagram.com/vvdkrimpen

 linkedin.com/company/vvd-krimpen-aan-den-ijssel

 twitter.com/vvdkrimpen

 fractie@vvdkrimpen.nl

 vvdkrimpen.nl
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