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Voorwoord 
 
De VVD Krimpen aan den IJssel maakt, samen met de gemeente Krimpenerwaard, deel uit 
van het VVD-netwerk De Krimpenerwaard. De beide gemeenten kennen een gezamenlijk 
bestuur. Het bestuur is in de zomer van 2020 vernieuwd en met veel enthousiasme aan de 
slag gegaan om de leden van de VVD meer te betrekken bij wat er in hun gemeente gebeurt 
en hoe zij zelf meer hun stem kunnen laten horen en invloed kunnen uitoefenen.  
 
In de politiek zie je steeds meer partijen ontstaan omdat de kiezer zich niet kan vinden in de 
ideeën van een bestaande partij. Dat maakt het er niet eenvoudiger op om tot een goed en 
gedragen beleid te komen, sterker, het draagt eerder bij aan een versplinterde samenleving. 
Dat bestaande partijen openstaan voor nieuwe ideeën en gedachten, bereid zijn om bij te 
sturen in een steeds meer veranderende samenleving, klinkt logisch. En dat is het ook. De 
VVD nodigt je graag uit om mee te doen en mee te praten. Een lidmaatschap is helemaal 
niet zo duur en je krijgt er veel voor terug, maar ook zonder lidmaatschap ben je van harte 
welkom! 
 
Politiek moet verbinden, oplossen, ondersteunen en stimuleren. Daarvoor is vertrouwen 
nodig. Vertrouwen in een partij die, zoals de VVD doet wat die zegt en zegt wat die doet. 
Eerlijk, betrouwbaar, verbindend, koers houdend. Stemmen op de VVD is stemmen op de 
grootste lokale, landelijke partij. We voelen ons verantwoordelijk, we verbinden en we tonen 
leiderschap. 
 
Stemmen is natuurlijk sowieso belangrijk. 16 maart je stem uitbrengen, is kiezen voor je 
toekomst. Kiezen hoe je toekomst er uitziet en of je zelf je steentje daaraan wilt bijdragen. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij willen met dit verkiezingsprogramma dan ook 
graag een lans breken voor de jeugd, de jongeren. We hebben jullie hard nodig om te weten 
wat belangrijk is voor jullie toekomst. Die toekomst wordt met de ervaring van ouderen en 
kennis van alle inwoners van Krimpen aan den IJssel bepaald. We kijken graag vooruit, naar 
een veilige toekomst voor ons allemaal.  
 

 Samen sterker verder! 
 
 
 
Karin Timm – van Ruitenburg 
Voorzitter Bestuur VVD-netwerk De Krimpenerwaard 
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‘Wij rekenen op jouw 
steun.  

Samen maken wij 
Krimpen aan den 
IJssel nog beter!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in 
materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting 
en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en 
zelfbeschikking. Voorts beschouwt de VVD verantwoordelijkheid als het ethisch fundament 
onder een samenleving van vrije mensen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In vrijheid draagt ieder mens niet alleen de verantwoordelijkheid voor 
zichzelf, maar houdt hij ook rekening met de vrijheid van anderen, met de belangen van 
ouderen en toekomstige generaties en met de vrije samenleving als geheel.   
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Inleiding 
 
In Krimpen aan den IJssel leven we samen met elkaar, met oog en oor voor elkaar. Een 
zelfstandige, relatief kleine gemeente, waar de menselijke maat en het individu voorop staat. 
Met een hoog voorzieningenniveau en de grote stad op steenworp afstand. Met de 
Krimpenerwaard als groene achtertuin en vele recreatieve mogelijkheden in de buurt. 
 
Daar waar inwoners op laagdrempelige wijze het bestuur kunnen benaderen. Waar het 
bestuur zich elke dag inzet voor alle inwoners met ieder de eigen behoeften, wensen, 
voorkeuren en zorgen. Dat vraagt om een gemeente die rekening houdt met de diversiteit 
van de inwoners en die goed luistert naar de verschillende wensen.  
 
Zo vinden ouders van schoolgaande kinderen het bijvoorbeeld belangrijk dat hun kroost 
veilig in de buurt kan spelen, dat er goede scholen en voorzieningen zijn en een leuk en 
divers aanbod aan verenigingen in de buurt is. Ouderen zoeken in onze gemeente vaak rust 
en kalmte en willen in een mooie en veilige omgeving wonen met voldoende faciliteiten, een 
opgeruimde buitenruimte, zorg dichtbij en plekken om elkaar te ontmoeten en te recreëren. 
Zij vinden voldoende winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen belangrijk. Jonge 
stellen in onze gemeente genieten graag van een betaalbaar huis met een goede ov-
verbinding. Zij hebben behoefte aan voldoende mogelijkheden om met vrienden af te 
spreken. De jongeren van onze gemeente willen een plek waar ze op een fatsoenlijke manier 
met elkaar kunnen afspreken en uitgaan. Een leuke, gave school in de buurt, voldoende 
arbeids- en stageplekken en leuke sportverenigingen waar ook wel eens een feestje 
gegeven kan worden. 
Onze inwoners willen vooral inspraak hebben en gehoord worden op voor hen belangrijke 
aspecten die hun (dagelijks) leven beïnvloeden. 
 
De VVD Krimpen aan den IJssel gaat bouwen aan een inclusieve en toekomstbestendige 
gemeente, samen met de inwoners. 
 
De VVD Krimpen aan den IJssel, de lokale partij met een niet te onderschatten landelijk 
netwerk, heeft oog voor álle inwoners en de verschillende levensfasen waarin zij zich 
bevinden. Dat doen wij met elkaar. Wij begrijpen dat wij als politieke partij met 
samenwerking, in meest brede zin van het woord, meer voor elkaar krijgen. Wij gaan graag 
de straat op en de wijk in om goed te luisteren naar wat er gezegd wordt, wat er speelt, wat 
er goed gaat en wat beter kan. Het gaat alleen goed met de één, als het met de ander ook 
goed gaat. In wisselwerking met elkaar vormen wij de samenleving.  
 
De VVD Krimpen aan den IJssel ziet het als haar opdracht om verbinding te blijven zoeken 
met concrete voorstellen en ideeën, zodat iedereen meetelt en iedereen meedoet. 
 
 

 Samen sterker verder! 
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Bereikbaarheid, verkeer en 
vervoer 
 
Keuzevrijheid staat bij de VVD voorop. Dat geldt uiteraard ook voor de 
manier waarop wij ons verplaatsen. Met de auto, motor, scooter, fiets of 
lopend, in eigen bezit of delend met anderen. Valide of mindervalide: 
binnen Krimpen aan den IJssel moet iedereen zich veilig, vlot en goed 
kunnen verplaatsen. Binnen Krimpen aan den IJssel is de gemeente 
daar verantwoordelijk voor.  
Voor de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel zijn wij ook 
afhankelijk van de anderen. Daarvoor werken wij samen met andere 
gemeenten, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie 
Zuid-Holland en het Rijk. Door al die samenwerkingen zijn wij actief 
bezig met de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel. Als landelijke 
lokale partij heeft de VVD daarvoor het lokale, regionale en landelijk 
netwerk tot haar beschikking. 
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 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> Na voorbereidende werkzaamheden is in 2018 gestart met het verbeteren van de 
doorstroommaatregelen ‘Grote Kruising’. Deze werkzaamheden zijn voortvarend aangepakt 
en fase 1 tot en met 5 zijn begin 2021 afgerond. Aansluitend is de reconstructie (fase 6) van 
de ‘Grote Kruising’ in 2021 gestart. De verwachting is dat de complete reconstructie ruim 
binnen de gestelde tijd gereed is. Gedurende het proces heeft de VVD-wethouder veel tijd en 
aandacht besteed aan het verstrekken van informatie aan de inwoners. Ook financieel ziet 
het er goed uit en zal het project binnen budget worden gerealiseerd. Daarmee houdt de 
VVD zich aan de eerder gemaakte belofte in ons verkiezingsprogramma 2018-2022. 
 
> Met de ontwikkeling van ‘Centrum Zuid’ is ook de wens van de VVD om het busstation te 
veranderen tot een bushalte, werkelijkheid geworden. De doorgaande bussen halteren 
voortaan op de C.G. Roosweg en verstoren daarmee niet langer de doorstroming op de 
‘Grote Kruising’. De bussen die alleen Krimpen aan den IJssel aandoen, halteren op de 
Boerhaavelaan. 
 
> Op- en rond de Ouverturelaan is een belangrijke stap gezet met het aanpakken van de 
verkeersintensiteit en de verkeersveiligheid. Inmiddels zijn eindelijk de benodigde 
maatregelen getroffen en is een einde gekomen aan het jarenlang praten en overleggen.  
 
> De inrichting van diverse straten heeft de VVD-wethouder aangepakt, zodat er meer ruimte 
voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen is gekomen. Hiermee is de 
verkeersveiligheid in de wijken vergroot. 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> Bewoners, bezoekers en zakelijk verkeer moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. 
Dat vereist investeringen in openbaar vervoer, fietspaden, autowegen en in innovatieve 
mobiliteitsdiensten. Om dit mogelijk te maken is Krimpen aan den IJssel één van de 23 
deelnemende gemeenten in de MRDH. Door gezamenlijkheid kan de VVD de ontwikkelingen 
stimuleren en realiseren. Samen maakt sterker. 
 
> De VVD zal werk blijven maken van de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel. Dat 
doet de VVD niet alleen in Krimpen aan den IJssel, maar ook bij de omliggende gemeenten, 
bij de MRDH, de provincie en het Rijk. Het hebben van goede contacten met 
belanghebbenden en betrokkenen op alle niveaus, zodat er blijvend aandacht is voor de - 
voor VVD - belangrijke dossiers is daarbij onmisbaar. 
 
> De werkzaamheden aan de ‘Grote Kruising’ worden in 2022 afgerond. Dat is een stap in de 
goede richting om de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel te waarborgen. De VVD 
blijft vervolgens actief deelnemen aan het maken van de plannen voor de Lange Termijn 
Agenda (LTA) voor verbetering van o.a. de Algeracorridor en de bereikbaarheid van 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel. 
 
> Naast een goede verbinding met Capelle aan den IJssel en Rotterdam via de Algerabrug 
komt er ook een goede verbinding met de Krimpenerwaard, Gouda en Utrecht via de C.G. 
Roosweg (N210), de IJsseldijk en de Lekdijk. 
 
> Bij de inrichting 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. De 
VVD gaat voor verkeerscirculatieplannen per wijk en een overkoepelend 
verkeerscirculatieplan.  
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> Fietsers moeten prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen 
worden ingericht met een realistische blik op de toekomst. De capaciteit van de fietspaden 
wordt vergroot, en ook beter geschikt gemaakt voor e-bikes en speed pedelecs. De 
fietspaden worden aangesloten op het regionale fietspadennetwerk. 
 
> De hele gemeente wordt voor iedereen veilig, goed toegankelijk en bereikbaar, ook voor 
mensen met een handicap. Daarom worden gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen en 
opgelost. Dit doet de VVD samen met de Krimpense inwoners, ervaringsdeskundigen en 
ambassadeurs. Inwoners worden gevraagd mee te denken over verkeersveiligheid, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid in de gemeente. Daarbij wordt goed geluisterd naar de 
inwoners en naar adviezen van onafhankelijke verkeersdeskundigen, die objectieve 
metingen verrichten.  
 
> Openbaar vervoer is belangrijk voor de keuzevrijheid in het verkeer. Openbaar busvervoer 
is een noodzakelijk onderdeel daarvan. Bussen worden optimaal benut en ingezet om het 
regionale woon-werkverkeer te verbeteren en er komen goede op- en overstappunten, waar 
verschillende vormen van verkeer samenkomen. Zo kan men makkelijk overstappen van de 
(water)bus op een deelauto, -scooter of -fiets. 
  
> Deelmobiliteit neemt toe in de (nabije) toekomst. Nu al zijn er steeds meer deelfietsen, 
(normale en elektrische) en deelscooters in de Krimpense straten te zien. Deelauto’s zullen 
ongetwijfeld snel volgen.  
Deze nieuwe vormen van mobiliteit vraagt om beleid, zodat overlast kan worden voorkomen. 
Omdat de deelvoertuigen ook buiten de gemeentegrenzen worden gebruikt, is het belangrijk 
dat Krimpen aan den IJssel samen met omliggende gemeenten een uniform beleid opstelt. 
Ook gaat de gemeente zich voorbereiden, bijvoorbeeld door plaatsing van laadpalen, op 
elektrische mobiliteit en de aanschaf van elektrische voertuigen. Ook deze ontwikkeling 
vraagt om een samenhangend plan. Dat beleid levert de VVD. 
 
> Bij herstratingsprojecten wordt rekening gehouden met de parkeerdruk in de wijken. Waar 
mogelijk komen extra parkeervakken of worden deze aangepast. 
 
> De komende jaren vinden er weer riolerings- en herstratingsprojecten plaats. In de wijk 
Langeland is de gemeente al bijna halverwege en naar verwachting wordt het hele project 
Langeland Next Generation in 2027 afgerond. Vanaf de start van de werkzaamheden is er 
goed en regelmatig overleg met een klankborgroep van bewoners uit de wijk. De VVD zorgt 
ervoor dat alle opgedane ervaring navolging in andere wijken en bij andere projecten krijgt. 
 
> Ook in Oud-Krimpen wordt de komende jaren het riool vervangen en worden de straten 
opgehoogd. Of dit Oud-Krimpen voor de lange termijn toekomstbestendig maakt, is de vraag. 
Speciale aandacht voor de laag gelegen woningen in deze wijk is nodig. Bij de voorbereiding 
van de geplande werkzaamheden is geconstateerd dat er ook woningen verzakt zijn. 
Er zal onderzoek gedaan moeten worden hoe Oud-Krimpen, woningen en straten echt 
toekomstbestendig kunnen worden gemaakt.  
Het is van het grootste belang de inwoners bij dit gehele proces te betrekken. 
 
> Iedere straat in Krimpen aan den IJssel heeft een naam. Zo zijn er straten vernoemd naar 
personen, planten, bomen en dieren. Maar wie was die persoon en hoe ziet die plant of dat 
dier eruit? Straatnamen verdienen uitleg. Dit kan eenvoudig door onder ieder 
straatnaambordje of op lantaarnpalen in die straat een QR-code te plaatsen met daarop een 
uitleg over de naam van de straat. Zo wordt Krimpen leuker en informatief voor iedereen. 
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Veiligheid en vrijheid 
 
Veiligheid is een kerntaak van de overheid én een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. Woninginbraak, huiselijke geweld, geweld tegen 
hulpverleners, fraude en (winkel-)diefstal staan bij de VVD hoog op de 
agenda om aan te pakken. Grensoverschrijdend gedrag moet hard 
worden aangepakt en de schade en kosten op de daders of eventueel 
hun ouders worden verhaald. Om in vrijheid te leven is het belangrijk dat 
de inwoners zich allemaal veilig voelen en om te weten dat ze ook veilig 
zijn. Krimpen aan den IJssel is een relatief veilige gemeente en dat wil 
de VVD graag zo houden.  
Een veilige samenleving, waarin iedereen naar vermogen meedoet en 

ertoe doet, ongeacht geloof, ras, geaardheid, handicap of achtergrond. 

Het is goed als iedereen volwaardig kan meedoen. Zelfontplooiing en je 

eigen veilige plek hebben in de samenleving, dat is waar de VVD voor 

staat. 

 
 Wat de VVD bereikt heeft 

 
> De VVD is medeondertekenaar van het Regenboogakkoord en heeft daar invulling 
aangegeven door tweemaal per jaar de Regenboogvlag op te hangen en dialoogavonden te 
organiseren. 
 
> In de begroting heeft de VVD geld opgenomen voor uitbreiding van het aantal 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s), die de publieke veiligheid verbeteren. 
 
> De VVD heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van de brandweerkazerne en de VVD-
wethouder en de VVD-fractie zijn blij dat deze er nog steeds is. 
 
> De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is mede door de VVD aangepast waardoor 
gehandhaafd kan worden op het gebruik van genotsmiddelen. Hierdoor kan misbruik 
voorkomen worden. 
 
> Nieuwkomers worden beter begeleid door o.a. taalonderwijs op weg naar hun 
gelijkwaardige deelname in de (Krimpense) samenleving. 
 
> De VVD heeft extra aandacht gevraagd voor internetfraude en babbeltrucs om de 
Krimpense inwoners te waarschuwen voor en te informeren over deze nieuwe vorm van 
oplichting, fraude en ondermijning. 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> Om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden krijgt de burgemeester 
voldoende ruime kaders om passend en snel op te treden als de situatie daarom vraagt.  
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> Iedere vorm van discriminatie verdient een krachtige afwijzing. We leven in een democratie 
gebaseerd op respect en wederkerigheid. De VVD staat voor een samenleving die onze 
democratische normen en bijbehorende waarden actief uitdraagt.  
 
> Krimpenaren willen allemaal op hun eigen manier genieten van onze mooie gemeente. 
Een veilige gemeente begint bij een leefbare gemeente. Je geniet het meest van een schone 
en veilige omgeving. Gelukkig voelt het merendeel van de Krimpenaren zich veilig en dat 
moet zo blijven. 
 
> Een rommelige openbare ruimte geeft een gevoel van onveiligheid. Krimpenaren ergeren 
zich aan zwerfvuil, illegaal dumpen van afval, rommel op straat, slecht of niet onderhouden 
tuinen en hondenpoep. Samen met de inwoners en samenwerkingspartners zet de VVD zich 
in om samen met hen de buurt schoon en veilig te houden.  
 
> Kapotte verlichting of het ontbreken van verlichting kan ook zorgen voor een onveilig 
gevoel. Door klachten en problemen op dit vlak snel en goed op te lossen, blijft Krimpen 
veilig. Daarom willen wij dat kapotte verlichting binnen maximaal één week gerepareerd 
wordt. 
 
> Klachten over de buitenruimte kunnen op verschillende manieren aan de gemeente 
worden gemeld, o.a. via de app ‘MijnGemeente’. Een campagne om dit bij de inwoners 
onder de aandacht te brengen, juicht de VVD toe. 
 
> Foutparkeren van o.a. auto’s, caravans en (deel)scooters leidt tot ergernis. In de 
Krimpense samenleving is het heel normaal dat buren elkaar aanspreken op elkaars gedrag. 
Lukt het gezamenlijk oplossen niet, dan biedt de APV de ruimte op overlast te handhaven. 
Als dat vraagt om extra budget voor handhaving, dan moet dat er komen.  
 
> Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt met initiatieven als buurtpreventie, 
sociaal alarm, Burgernet en WhatsApp-groepen. De VVD stimuleert dit.  
 
> Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar. De 
hulpdiensten moeten op tijd zijn als ze nodig zijn. De wijkagent is zichtbaar op straat. De 
Krimpense wijkagenten kennen de buurt goed en zijn de ogen en oren in de wijk. Extra Boa’s 
zijn voor handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. Hun zichtbaarheid in alle 
wijken draagt bij aan een veilig gevoel en dus aan prettig leven. De medewerkers van 
toezicht en handhaving moeten 24/7 zichtbaar en aanwezig zijn.  
 
> De gemeente is dienstbaar en modern. Krimpen is een gemeente die haar producten 
digitaal aanbiedt voor het gemak van diegenen die digitaal onderlegd zijn. En ook de niet-
digitaalvaardige inwoner moet de beschikking kunnen hebben over alle informatie. De 
gemeente zet zich in om bewoners te ondersteunen die graag op afspraak door een 
medewerker geholpen willen worden. De VVD vindt het normaal dat de gemeente telefonisch 
goed bereikbaar is en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De 
gemeente communiceert helder, in begrijpelijke taal en tijdig. 
 
> De gemeente zorgt ervoor dat haar eigen ICT-systemen op orde zijn, dat 
persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd is. De VVD zorgt ervoor dat 
een vast deel van het gemeentelijke ICT-budget wordt besteed aan digitale veiligheid en dat 
de gemeente voldoet aan de landelijke privacywetgeving. 
 
> De VVD helpt Krimpense bedrijven, ondernemers, winkeliers en inwoners hun eigen ICT-
systemen te beveiligen tegen ransom-ware of hacken. De VVD zorgt dat de gemeente hier 
een belangrijke rol in vervult en vraagt op regelmatige basis om voorlichting.  
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Ondernemen  
 
De VVD ondersteunt ondernemers, want zij investeren in nieuwe ideeën 
en innovaties. De Stormpolder, Parallelweg en de Krom en wat daar 
gerealiseerd is, is iets waarop iedereen in Krimpen trots op mag zijn. 
Ondernemen gaat steeds vaker vanuit huis en via het internet. Mede 
daardoor stijgt het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp). Een 
ontwikkeling waar de gemeente op moet 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. 
Daarom faciliteert de VVD dit graag. 
 

 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> Door de VVD is de verordening op de winkeltijden aangepast zodat het voor ondernemers 
mogelijk is op zondag hun winkel te openen. Veel bedrijven hebben hier inmiddels gebruik 
van gemaakt en geprofiteerd en hierdoor is extra werkgelegenheid gecreëerd.  
 
> Door regelmatig overleg tussen de VVD-wethouder en de ondernemers is het contact met 
de ondernemers sterk verbeterd. Ook is het (digitale) ondernemersloket gemoderniseerd. 
Ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen. 
 
> Een nieuwe detailhandelsvisie en een horecastructuurvisie zijn in ontwikkeling. Deze visies 
geven de ondernemers duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen. 
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> De VVD heeft het initiatief genomen om het terrassenbeleid aan te passen. Nu is er op 
meer plaatsen dan voorheen de mogelijkheid voor het houden van een terras. Bestaande 
terrassen hebben meer ruimte voor hun terras gekregen, 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> De coronacrisis raakt onze bedrijven en ondernemers hard. De overheid heeft veel gedaan 
om bedrijven op veel manieren te ondersteunen. Coronacrisis of een andere crisis, de 
Krimpense ondernemers krijgen de support van de VVD. De VVD zet zich dan ook altijd en 
op alle mogelijke manieren voor hen in.  
 
> De Stormpolder, met haar unieke maritieme maakindustrie, is ook een ideale locatie voor 
jonge ondernemers en nieuwe bedrijven. Dit geldt zeker als de Stormpolderdijk, na sanering 
door het Rijk, beschikbaar komt voor ontwikkeling. Met gerichte maatregelen en het bieden 
van faciliteiten bevordert de VVD de (technische) werkgelegenheid, waardoor Krimpen 
aantrekkelijk blijft voor jonge mensen. 
 
> Een overkoepelende visie op de inrichting van de industrieterreinen 
Stormpolder/Stormpolderdijk, Parallelweg en De Krom. 
 
> Een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke gemeente voor ondernemers. Daarom 
worden de lokale lasten voor ondernemers niet verhoogd. De fysieke vestiging moet goed 
beveiligd zijn en makkelijk bereikbaar voor leveranciers en klanten. Uiteraard is de 
ondernemer zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het bedrijf. Voor de beveiliging van 
de omgeving ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente. Indien gewenst en daar 
waar nodig moet camerabeveiliging worden ingezet. 
 
> Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. De VVD geeft 
ondernemers de ruimte en faciliteert, bijvoorbeeld in het eenvoudiger en sneller kunnen 
krijgen van vergunningen. Dat is essentieel voor de slagkracht van de ondernemers.  
 
> Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 
Binnen de kaders van de winkeltijdenwet kunnen winkeliers hun openingstijden naar eigen 
inzicht inrichten, zodat zij zelf kunnen kiezen of zij in de avond of op zondag open willen zijn. 
De zondagsopenstelling van winkels blijft zoals deze nu is. 
 
> Minder regels is goed voor het lokale vestigingsklimaat. Dan is het voor (horeca-) 
ondernemers (nog) aantrekkelijker om zich in de gemeente te vestigen. Bestaande en 
nieuwe ondernemers worden gesteund en/of aangetrokken door minder regels en korte, 
duidelijke procedures voor vergunningen.  
 
> Bij woningen en bedrijven, met name rondom de winkelcentra moet voldoende 
parkeergelegenheid zijn. Parkeren blijft gratis.  
 
> De sanering van de Stormpolderdijk moet nu echt plaatsvinden. De VVD zet zich in om de 
regionale en landelijke overheid te bewegen om nu daadwerkelijk daarmee te starten.  
Voor de inrichting van de Stormpolderdijk is in de eerste plaats ruimte voor de maritieme 
maakindustrie (bedrijven die zelf echt iets maken). Innovatieve bedrijven die voor 
werkgelegenheid (techniek en andere specialismen) voor de Krimpense inwoners zorgen, 
worden gestimuleerd. 
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Werk en participatie  
 
Het is belangrijk dat onze samenleving een vangnet biedt aan wie dat 
echt nodig heeft. De bijstand is dat vangnet. De VVD ziet mensen graag 
zo snel mogelijk weer aan het werk om zo op eigen benen te kunnen 
(blijven) staan. Nu zijn er nog te veel mensen langdurig in de bijstand. 
De VVD wil werken belonen. Het is belangrijk weer grip op je eigen leven 
te hebben, onderdeel van de maatschappij te zijn en een 
maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. 
Van wie bijstand nodig heeft, wordt ook wat gevraagd. Ten eerste dat je 
Nederlands spreekt. Ten tweede dat je blijft solliciteren. En ten derde dat 
je een tegenprestatie levert. Daarmee blijf je onderdeel van de 
samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt/houdt regelmaat in 
je leven. Daarmee vergroot je ook je kansen om door te stromen naar 
een echte baan.  
Vooral de tegenprestatie moet verplicht worden. De gemeente doet 
mensen daarvoor een passend aanbod. De VVD zorgt dat iedereen 
daarbij een intakegesprek en een persoonlijk plan krijgt. Tegelijkertijd 
zorgt de VVD voor een inlevende overheid die oog heeft voor de 
menselijke maat. 
 

 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> De Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (samenwerking tussen Capelle aan 
den IJssel, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel op het gebied van Sociale Zaken en ICT) 
werkt zoals de VVD het voor ogen heeft.  
 
> Er is een goede relatie met werkzoekenden en met hun partners. Zeker tijdens de 
coronapandemie heeft GR IJsselgemeenten snel en efficiënt ingespeeld op de veranderende 
situatie.  
 
> Door extra inzet van de VVD-wethouder samen met IJsselgemeenten, is het bestand 
werkzoekenden in de laatste jaren gedaald. Helaas is door de coronapandemie een verdere 
daling gestagneerd. De verwachting is dat de positieve trend in een daling van 
werkzoekenden in 2022 en de daar op volgende jaren zal doorzetten. Door hier zeer 
nadrukkelijk op in te zetten heeft de VVD invulling gegeven aan wat in het VVD-
verkiezingsprogramma 2018-2022 staat opgenomen. 
 
> Het actieprogramma ‘Armoede en Schuld’ is vanuit de portefeuille van de VVD-wethouder 
opgemaakt en vastgesteld. Het actieprogramma armoede en schuld zet blijvend in op het 
voorkomen en oplossen van schuldsituaties. Dat wordt gedaan door:  
- goede, begrijpelijke en regelmatige voorlichting over hoe schulden te voorkomen zijn;  
- te verwijzen naar passend ondersteuningsaanbod van de welzijnsorganisatie; 
- goede voorlichting over de rechten en plichten die bijstandsgerechtigden hebben wanneer 
het gaat over het aannemen van giften.  
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 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> Wij investeren in het “werkfit” maken van die mensen die al langere tijd in de bijstand 
verblijven door extra inzet van bijvoorbeeld Frequent Intensief en Persoonlijk (FIP), zodat 
hun kansen op het zetten van de stap naar werk worden vergroot.  
  
> Als men de taal beheerst en de juiste basisvaardigheden heeft, vergroot dit de kans om te 
participeren. Daarom wordt ingezet op het aanbieden van cursussen voor het verbeteren van 
de taal- en andere basisvaardigheden voor bijstandsgerechtigden.  
 
> Niet iedereen zal werk kunnen vinden in het vak waarvoor men is opgeleid. Daarom wordt 
extra opleiding en omscholing aangeboden, zodat mensen de overstap kunnen maken naar 
werk in kansrijke sectoren. 
 
> Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de middelen die de gemeente ontvangt voor de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en er wordt aansluiting gezocht met het 
voorhanden zijnde gemeentelijke aanbod. 
 
> Werk zoeken en werk vinden. Dat is niet iets wat je alleen kan doen, maar juist samen. 
Een goede relatie met werkgevers is daarom ook heel belangrijk. Werkgevers bieden vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid, werkzoekenden met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans op de arbeidsmarkt. Een blijvende inzet op een goede en intensieve relatie tussen 
GR IJsselgemeenten en de ondernemers is noodzakelijk. 
 
> Het Regionaal Werkbedrijf GR IJsselgemeenten en daarmee dus ook Krimpen aan den 

IJssel kan helpen een beter inzicht te krijgen in de regionale arbeidsmarkt. Samenwerking 

maakt het mogelijk werkgevers te helpen snel personeel te vinden en te voorkomen dat 

mensen uitkering nodig hebben; van werk naar werk helpen of via inzet van opleidingen 

en/of gezamenlijke leerlijnen.  

  

> Informatie en voorlichting schept vertrouwen. Inkomensondersteunende regelingen moeten 
bekender en toegankelijk worden. Goede, begrijpelijke en regelmatige voorlichting helpt 
daarbij, zowel bij het begin als tijdens de bijstandsuitkering en voor inwoners die mogelijk 
gebruik maken van de bijzondere bijstand.  
  
> In de beoordeling van individuele gevallen moet met menselijke maat gehandeld worden. 
Wat is het effect van een boete of sanctie, welke ruimte is er in de wet? Dat wordt gedaan 
door: 
- het inzetten op het betalen van vaste lasten uit de uitkering voor cliënten; 
- het bevorderen van de goede samenwerking tussen de casemanagers Werk & Inkomen en 
schuldhulpverlening (SHV) en de samenwerking met de schulddienstverlening in de 
gemeenten. 
  
> Ten tijde van de coronapandemie en de lockdowns die dit met zich meebracht heeft men 
leren werken op afstand. Iedereen heeft nieuwe manieren geleerd om met elkaar en met 
zijn/haar klanten te communiceren. Soms heel specifiek op afspraak, op locatie of digitaal. In 
de toekomst blijft dit mogelijk. Niet iedereen is digitaal vaardig, dus heeft men altijd de keuze 
op welke wijze communicatie plaatsvindt.  
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Recreatie, ruimte en wonen  
 

Je huis is meer dan ooit de plek waar je je thuis moet kunnen voelen. 
Voor veel inwoners is dit de plek waar je ontspant na een dag werken of 
studeren. In de (post)coronatijd is je huis voor velen ook een werkplek 
geworden. Kopen of huren, het is belangrijk de vrijheid te hebben zelf te 
bepalen waar en hoe je wilt wonen. Krimpen aan den IJssel moet 
effectief omgaan met de schaarse ruimte die de gemeente heeft; de 
doorstroom van bewoners mag niet stilstaan. De VVD is voor betaalbare 
woningen voor alle inwoners van alle leeftijden. Voor behoud van een 
schone, prettige, leefbare en toekomstbestendige leefomgeving; een 
gemeente die goed wordt onderhouden. Bewoners kiezen immers 
bewust voor Krimpen aan den IJssel vanwege de gemoedelijkheid en de 
groene omgeving.  
 

 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> Invulling van de Woonvisie door de planvorming Centrum Zuid. Dit is gedaan door de  
VVD project-wethouder. De VVD heeft gekozen voor planvorming van de locatie Centrum 
Zuid. Hier worden koop- en huurappartementen gerealiseerd voor verschillende 
doelgroepen met verschillende inkomens. Met het realiseren van betaalbare woningen wordt 
de doorstroming in Krimpen aan den IJssel bevorderd. 

 
> In 2021 heeft de VVD voor de aanpassingen in de startersleningen gekozen. Inwoners uit 
Krimpen aan den IJssel kunnen een lening bij de gemeente krijgen, ter ondersteuning van 
aankoop van een eerste appartement of woning. 

 
> De VVD heeft zich in 2020 en 2021 hard gemaakt voor de Corona-steun aan de 
verenigingen in Krimpen. De overheidsmaatregelen van de pandemie hebben immers een 
grote impact gehad op de inkomsten (sponsorgelden, contributies en andere inkomsten) van 
de verenigingen. Met deze steun is de zo belangrijke, sociale rol die verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties hebben in Krimpen, in stand gebleven.  
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> In 2019 is besloten alle speellocaties in Krimpen aan den IJssel te vernieuwen. Mooi is dat 
kinderen en omwonenden worden betrokken bij de inrichting van de nieuwe speeltuintjes. 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> Krimpen aan den IJssel is een groene gemeente. Naast behoud van groen moet ook 
ruimte voor woningbouw gezocht worden. De verschillende levensfasen vragen om 
verschillende typen woningen. Diversiteit in bouw, zowel bestaand als nieuwbouw, is 
gewenst. Bij nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met mogelijke toekomstige 
zorgvraag. Om aan de vraag te kunnen voldoen is hoogbouw niet uit te sluiten.  
 
> Het centrum van Krimpen aan den IJssel wordt aantrekkelijker. Vooral de inrichting van de 
buitenruimte wordt aangepast, bijvoorbeeld het beperken van autoverkeer om meer 
terrassen mogelijk te maken. Hiermee creëren we een aangename omgeving voor 
uitgaansgelegenheden in- en rond de winkelcentra en op andere plekken in Krimpen aan 
den IJssel.  
 
> Het Van Duijvendijk-terrein is een historische locatie die beschikbaar is voor woningbouw. 
Op deze unieke locatie bestaat de mogelijkheid verleden en heden te integreren en een 
geheel nieuwe woonbeleving aan de oever van de IJssel te realiseren.  
 
> Woningbouwcorporaties helpen samen met de VVD inwoners te verhuizen naar een 

woning die past bij hun leefsituatie, inkomen en gezinssamenstelling. 

Stimuleringsmaatregelen worden opgesteld en afspraken gemaakt over mogelijkheden de 

doorstroming te bevorderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het actief benaderen van 

mensen die voor doorstroming in aanmerking komen met voorlichtingsmateriaal, en het 

inzetten van een wooncoach, woonconsulent, of de ouderenadviseurs. Op die manier 

kunnen ‘drempels’ weggenomen worden, mensen bewust worden van hun huidige wensen 

en toekomstige woningbehoefte, en of deze nog wel passen bij waar men nu woont. De 

vrijgekomen woningen komen dan ter beschikking van de mensen die wachten op een voor 

hen passende woning.  

 
> Krimpen aan den IJssel kent een rijk verenigingsleven. De verenigingen draaien op vele 
vrijwilligers die onze lokale maatschappij veel bieden, vanuit de kerk, vanuit 
sportverenigingen, vanuit jeugd en jongerenwerk, vanuit zorginstanties en tal van andere 
maatschappelijk betrokken organisaties. Deze organisaties verbinden inwoners en bieden 
veel positieve bijdragen aan ieders leven in Krimpen. De VVD waardeert, steunt en 
stimuleert de inzet van vrijwilligers bij deze verenigingen.  
 
> De VVD wil dat er meer aandacht komt voor vrijetijdseconomie. Na hard werken is het 
goed rusten. En rusten en recreëren kan uitstekend in Krimpen aan den IJssel en de 
Krimpenerwaard. De VVD wil dat er meer aandacht komt voor lokale fiets- en wandelroutes. 
 
> Krimpen aan den IJssel ligt in een waterrijk gebied. Dit biedt mogelijkheden voor 
waterrecreatie. De VVD wil dat er meer opstappunten komen voor kanoërs. Ook moeten 
deze opstappunten beter worden aangegeven. 
 
> Langs de N210 is een dagcamping. Helaas wordt deze maar weinig gebruikt terwijl dit wel 
een mooie plek is om te kamperen en van daar uit Krimpen aan den IJssel de omgeving te 
verkennen. De VVD wil dat er onderzocht wordt of er op deze locatie, of anders op een 
andere locatie binnen onze gemeentegrenzen een (dag) camping met sanitair voorzieningen 
kan worden gerealiseerd. 
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Zorg en gezondheid  
 
Krimpen aan den IJssel is een zorgzame gemeente, waar mensen 

omkijken naar elkaar en zich inzetten voor buren, vrienden of familie. 

Voorkomen is beter dan genezen; preventie is noodzakelijk om de 

zorgkosten binnen de perken te houden. Bij preventie is onderwijs, zorg 

en samenleving intens met elkaar verbonden; leren wat gezondheid is en 

hoe je die kunt behouden, weten op welk moment je hulp moet inroepen 

en waar deze hulp te vinden is. 

Wie tijdelijk zorg of ondersteuning nodig heeft, kan vaak rekenen op hulp 

uit de eigen omgeving. Wie er niet zelf of met de omgeving uitkomt, moet 

verzekerd zijn van goede, betaalbare zorg. Het liefst van zorgverleners 

die de vrijheid hebben om maatwerk te leveren.  

Op dit moment heeft Krimpen een relatief vergrijsde bevolking: 24% van 

de bewoners is ouder dan 65. De vergrijzende samenleving en de wens 

om langer thuis te blijven wonen plaatst ons voor een uitdaging. Hoe 

kunnen we met passende zorg en ondersteuning zelfstandig blijven 

wonen? Dit terwijl we rekening houden met een tekort aan verplegend en 

verzorgend personeel in de wijk, een groter beroep dat op mantelzorgers 

wordt gedaan en een tekort aan passende woningen voor ouderen. 

Het zijn de inwoners die Krimpen aan den IJssel kleur geven. Daarom 

moet iedereen kunnen meedoen. Als dat niet lukt, dan word je geholpen. 

Omdat iedereen het recht heeft op een volwaardig leven, zelfontplooiing 

en gelijke kansen. Iedereen verdient goede zorg en ondersteuning. 

 

 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> De VVD heeft in de achterliggende periode gezorgd dat de Krimpense inwoners zoveel als 

mogelijk ondersteuning ontvangen binnen de eigen gemeentegrenzen. Dit is gepaard 

gegaan met een forse uitbreiding van medewerkers bij het Krimpens Sociaal Team, Synerkri 

en KrimpenWijzer. Hierdoor stonden minder hulpzoekenden onnodig lang op wachtlijsten.  

 

> Ook heeft de gemeente een beter beeld van individuele hulpverleningstrajecten, omdat zij 

zelf de regie voert. Zo verdwijnen onze (jeugdige) inwoners niet uit het zicht en worden 

mensen tijdig geholpen. Waar passende hulp niet direct beschikbaar is, ontvangen 

hulpvragers overbruggingszorg. Hulp om de situatie te stabiliseren en de zorg om een 

warme overdracht te doen, op het moment dat de juiste hulp beschikbaar is. 

  

> De VVD heeft in de achterliggende periode vol ingezet op preventie, vroeg-signalering en 

actieve hulp bij het voeren van zelfregie van de Krimpense inwoners. Bijvoorbeeld door 

mensen met problematische schulden actief te benaderen en ondersteuning te bieden. 

Hiervoor is het Actieprogramma Armoede en Schuld. Voorkomen is beter dan genezen.  
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> Eenzaamheid en depressie is uit de taboesfeer gehaald door openheid en ruimte te geven 

aan het bespreken ervan door middel van projecten en gerichte acties. Zeker gedurende de 

moeilijke lockdowns die iedereen heeft moeten doormaken, waarbij de Krimpense ouderen 

heftig zijn getroffen heeft de VVD zich ingezet om verlichting te bieden aan mensen die het 

hardst werden getroffen. 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 

> Voorlichting over preventie rondom een ongezonde levensstijl, hulp aan mensen die 

gezonder willen gaan leven. 

 

> Stimuleren van sport, bijvoorbeeld door sportclubs, naschoolse opvang en 

zorgorganisaties meer met elkaar samen te laten werken. Een voorbeeld daarvan is Stichting 

Synerkri. 

 

> Voor mensen met een klein netwerk blijven de vele mooie initiatieven in de Krimpense 

gemeente. Alle initiatiefnemers van onder andere KrimpenWijzer, de bibliotheek, het 

Seniorenplatform, het Regenboognetwerk en de ambassadeurs organiseren vele projecten 

waar mensen zich laagdrempelig bij kunnen aansluiten.  

 

> Meer aandacht voor de betrokken inwoners, vele vrijwilligers en lotgenoten die zich elke 

dag inzetten om klaar te staan voor ons. Een helder overzicht opstellen van alle mooie acties 

en projecten die er al zijn. Een spotlight op alle mensen die zich hiervoor in zetten! In 

Krimpen staat men voor elkaar klaar.  

 

> Het Krimpens Sociaal Team staat klaar met de ondersteuning als je die nodig hebt. De 

gemeente zorgt ervoor dat Krimpenaren zo goed en zo snel mogelijk begeleid en 

ondersteund worden. Nieuwe aanvragen worden binnen de gestelde termijn behandeld en 

afgehandeld. De VVD wil zelfredzame inwoners die de regie over hun eigen leven kunnen 

voeren. Dat betekent dat mensen die, tijdelijk of permanent niet volledig zelfstandig kunnen 

functioneren, ondersteuning krijgen.  

 

> Goede en betaalbare zorg voor iedereen. Hoe we dat gaan doen? Door zuinig om te gaan 

met belastinggeld, door bewust te kiezen welke taken de gemeente wel of niet uitvoert; de 

gemeente is er immers voor alle Krimpense inwoners. Dienstverlening is écht luisteren, 

maatwerk en ook zaken durven overlaten aan anderen, geen kastje-naar-de-muur-gevoel. 

 

> Jongeren die zorg het hardst nodig hebben, staan vaak het langst op de wachtlijst. Deze 

groep moet als eerste geholpen worden. Dit kan door het zogenaamde ‘omgekeerd 

indiceren’: mensen die hulp het hardst nodig hebben, komen als eerste aan de beurt. 

 

> Het is belangrijk dat de zorg in onze gemeente betaalbaar blijft. Daarom zal nog beter in de 

gaten gehouden worden waar het zorggeld naar toe gaat. De gemeente moet kunnen meten 

wat het resultaat van het beleid is. Tegelijkertijd moeten de administratieve lasten in de zorg 

niet de overhand krijgen.  

 

> Goede zorg is maatwerk, passend bij wat de zorgvrager nodig heeft en de zorgaanbieder 

kan bieden, maar ook betaalbaar is. Niet het systeem, maar de mens moet centraal staan. Er 

is vertrouwen in zorgprofessionals die de zorg indiceren. 

 



19 
Verkiezingsprogramma 2022-2026 – Samen sterker verder 

> Wachtlijsten in de jeugdzorg vormen een serieus probleem. Deze wachtlijsten worden 

korter; daar wordt niet op bezuinigd. Hoe langer de zorg wordt uitgesteld, hoe groter de 

problemen én hoe hoger de kosten. Daarom zorgt de VVD voor preventie, vroegsignalering 

en een tijdig eerste gesprek om in te kunnen schatten of de bedachte hulp wel de juiste is. 

 

> Mensen die meer zorg nodig hebben, krijgen dat zo lang mogelijk thuis. Woningen dienen 

erop te worden aangepast of deze mensen moeten verhuizen naar een meer passende 

zorgvoorziening in de eigen gemeente. Betere samenwerking en afstemming van het 

zorgaanbod tussen zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders in de regio om zo de mens 

met een zorgvraag meer centraal te stelen. 

 

> Door het huidige tekort aan zorgprofessionals in de wijk, vraagt dat om slimme oplossingen 

zoals inzet van technologie, en er wordt ook een beroep gedaan op mantelzorgers. Beiden 

zijn buitengewoon waardevol voor de Krimpense samenleving. De gemeente ondersteunt 

mantelzorgers, neemt belemmeringen weg en kan tijdelijk zorgtaken over laten nemen. Om 

te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, overlegt de gemeente met hen wat zij zelf 

kunnen doen, waar ondersteuning nodig is en waaruit die ondersteuning moet bestaan. 

 

> Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. De VVD zet zich in 

voor een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau waarbij laagdrempelig wordt ingestoken op 

taalonderwijs. 
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Milieu, klimaat en 
duurzaamheid  
 
Groen en economie kunnen goed hand in hand gaan. Energie hoeft niet 
vervuilend meer te zijn, maar mag ook niet voor onnodige kosten zorgen. 
Zuinig omgaan met energie en water is ook van belang voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Iedereen wil een schone en leefbare wijk. 
Tegelijkertijd moet er een realistisch en haalbaar klimaatbeleid komen. 
De gemeente moet duurzaamheid en innovatie stimuleren en het voor 
inwoners eenvoudiger maken door het aantal regels te verminderen en 
procedures te vereenvoudigen. De VVD gelooft in eigen kracht en 
continuïteit en dus zijn subsidies niet het antwoord op de vraag hoe dit 
klimaatbeleid te realiseren.  
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 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> Overeenkomstig de afspraak uit het nationale klimaatakkoord is de Regionale 
Energiestrategie (RES) vastgesteld, met daarin ambities en oplossingsrichtingen voor de 
energietransitie. Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de 
energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige 
energiesysteem. 
 
> Leningen waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en 
aan de woning gefinancierd kunnen worden, worden aan de inwoners van Krimpen aan den 
IJssel tegen zeer gunstige voorwaarden aangeboden. 
 
> Via de Woonwijzerwinkel informeert de gemeente de Krimpense inwoners over een groot 
scala aan energiebesparende mogelijkheden voor de woningen.  
 
> Nieuwbouw in Centrum Zuid wordt de eerste gasloze wijk van Krimpen aan den IJssel. 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> Meer gebruik van duurzame energie en de ruimte aan ondernemers om hierop in te 
spelen. Het milieubewust ondernemen wordt gestimuleerd, waarbij een grote rol is 
weggelegd voor de lokale opwekking van duurzame energie.  
 
> De technologische ontwikkelingen staan niet stil. Electrische voertuigen zullen steeds meer 
het straatbeeld bepalen. De VVD volgt dit soort ontwikkelingen op de voet en moedigt de 
gemeente aan om op nieuwe ontwikkelingen actief in te spelen.  
 
> Laadpalen kunnen in de toekomst zowel laden- als ontladen en hiermee energie 
teruggeven aan het net. Er komen voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
 
> Er worden goede fietspaden aangelegd voor (elektrische) fietsen door Krimpen aan den 
IJssel, zodat fietsers snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen. 
 
> Het gebruik van elektrische deelscooters moet geoptimaliseerd worden; in samenwerking 
met de exploitant/dienstverlener wordt eventuele overlast van foutparkeren teruggedrongen. 
 
> De doelstelling van de VVD is om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, geen fossiele 
brandstoffen meer te gebruiken. Bij de nieuwbouw of renovatie van woningen en 
bedrijfspanden worden deze panden voorzien van- en aangesloten op schone energie.  
 
> Nieuwe woningen zodanig gebouwd worden dat ze vrijwel energieneutraal zijn, oftewel 
gestreefd wordt naar nul-op-de-meter (NOM) woningen. 
 
> Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, wordt ervoor 
gezorgd dat inwoners een betaalbaar, haalbaar en realistisch alternatief aangeboden krijgen. 
De toepassing van hybride warmtepompen is een mogelijke oplossing om het gebruik van 
fossiel gas terug te dringen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer 
waterstof of groen gas toegankelijk zijn. 
 
> Inwoners en bedrijven worden positief gestimuleerd zonnepanelen op de 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 wordt hier rekening mee gehouden.  
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> De gemeente moet een bijdrage leveren om de wereld voor de volgende generaties 
schoner en beter te maken. Bijvoorbeeld door het toepassen van innovatieve oplossingen, 
onder andere het gebruik van kleine windturbines (airturbes) op bestaand vastgoed. 
 
> Op grote parkeerplaatsen, zoals de vrachtwagenparkeerplaats in de Stormpolder, worden 
zonnepanelen geplaatst.  
 
> Water is een kostbare grondstof. De Krimpense inwoners wordt gevraagd zuinig met water 
om te gaan. Zo is de VVD er voorstander van dat bij bestaande en nieuwe woningen en 
gebouwen regenwater wordt opgevangen voor hergebruik.  
 
> Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met langdurige droogte en 
hevige regenbuien. Maatregelen op de inrichting van onze leefomgeving worden genomen 
door bijvoorbeeld het inrichten van de buitenruimte. Daar houdt de gemeente nu al rekening 
mee; bij onderhoud in de wijken plant de gemeente meer bomen, struiken of grasvelden. 
Onnodige bestrating wordt weggehaald en vervangen door groen. Ook de Krimpense 
inwoners werken hieraan mee door bijvoorbeeld de tegels uit de tuin te vervangen door 
planten of gras.  
 
> Om meer bomen in Krimpen te krijgen wil de VVD dat er een bomenbank komt waar 
inwoners iedere jaar, in het seizoen om bomen te planten, bomen kunnen ophalen om in hun 
tuin te planten. Dit hoeft geen of weinig te kosten als er gebruik wordt gemaakt van 
zaailingen en stekken. 
 
> De VVD wil ook laten onderzoeken waar het mogelijk is om binnen de gemeente grens een 
minibos / minibossen aan te leggen. Een minibos draagt bij aan de biodiversiteit in Krimpen 
en betrekt de inwoners op een laagdrempelige manier bij de natuur. 
 
> De VVD wil gebruik maken van snoeimateriaal en dit inzetten voor een insecten- en kleine 
dieren habitat. Ook dit zorgt voor een grotere biodiversiteit en verrijking van de natuur 
dichtbij. 
 
> Samenwerking tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard (HHSK) helpt wateroverlast te verminderen en maatregelen te nemen om 
gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen, als bij weg- en 
natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer: beter vasthouden 
van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water.  
 
> Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden 
aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald 
op de veroorzaker. 
 
> De VVD vraagt Krimpense inwoners ook zelf zwerfafval op te ruimen. Dit wordt gedaan 
door bijvoorbeeld afvalknijpers ter beschikking te stellen en daarmee de Krimpense inwoners 
te motiveren hun eigen leefomgeving schoon te houden. 
 
> Samen met de woningbouwvereniging, buurtverenigingen en inwoners pakt de VVD ook 
niet zichtbare plekken aan in onze gemeente die als onveilig worden ervaren, zoals steegjes, 
achterommetjes en in verwaarloosd groen. 
 
> Grofvuil moet worden ingeleverd bij de milieustraat in de Stormpolder, of kan tegen kosten 
voor de deur worden opgehaald. De VVD onderzoekt welke mogelijkheden er nog meer zijn 
om grofvuil op te laten halen voor inwoners met een lager inkomen of die niet in staat zijn om 
naar de milieustraat te gaan.   
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Overheid en geld  
 
Belastinggeld, verdiend door onze ondernemers en inwoners, moet 
zorgvuldig, zuinig en zinnig besteed worden. De beschikbare middelen 
moeten bij voorkeur meerdere doelen en programma’s dienen. De VVD 
staat voor duidelijkheid, zonder onnodige regeldruk en bureaucratie en 
controleert waar het belastinggeld aan wordt uitgegeven.  
De financiën van Krimpen aan den IJssel staan onder druk. Het moet 
een financieel gezonde gemeente blijven. Tegelijkertijd hebben wij 
ambities waar ruimte voor moet zijn. Voor lokale belastingheffing moet 
gelden dat de gebruiker betaalt.  
De VVD blijft tegen een ophoging van de OZB om daarmee 
voorzieningen voor het algemene doel te realiseren.  
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 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> De middelen uit de verkoop van de Eneco-aandelen worden deels gebruikt om risico’s te 
kunnen opvangen en voor het andere deel gereserveerd voor toekomstige uitgaven, 
bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en duurzaamheid.  
 
> De VVD heeft de afgelopen periode gekozen voor het stapsgewijs verhogen van de lokale 
heffingen. Hiermee zijn de kosten op specifieke activiteiten zoals het ophalen van huisvuil, 
het ophogen van riool en wegen en bijvoorbeeld de kosten voor begraafplaatsen gedekt.  

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> De gemeente moet primair adviseren, stimuleren en faciliteren en dient belemmeringen en 
drempels weg te nemen.  
 
> Waar de gemeenschap van Krimpen profiteert van een veranderde bestemming moet een 
bestemmingswijziging snel gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld valt te denken aan het 
bestemmen van een bedrijfslocatie of een voormalig schoolgebouw voor woningbouw.  
 
> Gemeentelijk beleid vraagt om een groot draagvlak, dus inwoners worden betrokken bij 
veranderingen in het lopende beleid. Afhankelijk van het onderwerp zoekt de VVD een 
manier om Krimpense inwoners te betrekken.  
 
> Als gemeente kunnen wij heel veel zelf doen en regelen. Soms is het echter verstandiger 
samen te werken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking wordt een 
gemeenschappelijke regeling genoemd. Deelname aan een gemeenschappelijke regeling is 
logisch als de gemeente daarmee effectief en efficiënt de belangen voor de Krimpense 
inwoners kan realiseren. Op het moment dat belangen beter door de eigen organisatie of 
lokale organisatie gedaan kan worden, neemt de gemeente zelf de regie in handen.  
 
> De Rekenkamer is het kritische geweten van de gemeentelijke organisatie, het college en 
de gemeenteraad. De Rekenkamer van Krimpen aan den IJssel heeft als taak de 
rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de gemeente gevoerde 
bestuur te toetsen. Hiertoe voert zij jaarlijks een onderzoek uit. Daarmee wil de rekenkamer 
een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van Krimpen aan den IJssel. De 
rekenkamer streeft er bovendien naar met de resultaten van de onderzoeken de 
controlerende rol van de gemeenteraad te versterken. De VVD blijft onderwerpen aan de 
Rekenkamer aandragen, zodat de uitkomsten van het rapport gebruikt kunnen worden om 
het werk van onze gemeentelijke overheidsinstanties te verbeteren.  
 
> De VVD blijft zich inzetten voor een overdracht van wegen omdat dit voor de Krimpense 
inwoners een aanzienlijke belastingbesparing zal opleveren.  
Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil nog steeds haar wegen 
overdragen aan Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard. Helaas heeft de 
gemeente Krimpenerwaard hier (nog) niet aan mee willen werken. 
 
> De gemeentelijke financiën staan onder druk. De VVD wil het huidige voorzieningenniveau 
handhaven en daarom staan wij open voor nieuwe ideeën. Innovaties en proeftuinen bieden 
volop mogelijkheden in een veranderende wereld om als Krimpen ons voordeel mee te doen. 
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Onderwijs, sport en cultuur  

 
Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs en moeten de 
kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Op school leren zij, naast 
de basisvaardigheden, ook de belangrijke onderwerpen zoals o.a. de 
vrijheid van meningsuiting. Onderwijs zorgt ervoor dat kinderen en 
jongeren zich kunnen ontwikkelen en een beroep kunnen leren dat bij 
hen past.  
Krimpen aan den IJssel heeft veel te bieden voor gezinnen met kinderen 
door een rijk aanbod van scholen en (sport)verenigingen. Sport is goed 
voor de gezondheid, sport kan een middel zijn om eenzaamheid tegen te 
gaan en sport verbindt. Sportverenigingen zijn daarom heel belangrijk. 
 

 Wat de VVD bereikt heeft 
 
> De VVD heeft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) scholen en binnensportaccommodaties 
gesteund. Met dit IHP wordt verzekerd dat alle scholen en binnensportaccommodaties in 
Krimpen aan den IJssel de komende jaren gerenoveerd kunnen worden of worden 
vervangen door nieuwbouw.  
 
> In 2019 heeft de VVD positief gereageerd op verkoop van de Big Bear aan de Stichting 
Brahmrishi Ashram Netherlands. Een nieuwe levensbeschouwelijke organisatie in de 
gemeente wordt door de VVD gezien als een mooie aanvulling voor de lokale cultuur. 
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> De VVD is een groot voorstander van meerdere festivals voor alle Krimpenaren. Het 
initiatief voor een groot jaarlijks festival (Krimpen Music Festival) is door ons altijd gesteund.  
 
> De VVD heeft meegestemd met een motie waarin gevraagd wordt onderzoek te doen naar 
het aantrekken van nieuwe partijen, waaronder particulieren initiatieven die een bijdrage 
kunnen leveren aan de cultuur in Krimpen.  
 
> Op het Raadhuisplein ligt het lichtkunstwerk Levenslicht. Dit is mede door de VVD 
gerealiseerd. Het is een monument om slachtoffers van de Holocaust te herdenken. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werden vanuit 210 Nederlandse gemeenten mensen weggevoerd 
en vermoord. Ook mensen uit Krimpen aan den IJssel is dit overkomen. 

 

 Wat de VVD wil gaan bereiken 
 
> In Krimpen aan den IJssel is een goed en breed aanbod van basis- en middelbaar 
onderwijs. Voor specialistisch beroeps- en hoger onderwijs is de stad gelukkig dichtbij. Ook 
voor ouderen is het belangrijk dat een opleiding gevolgd kan worden. Steeds vaker is een 
beroep niet voor eeuwig of verschuiven interesses van het individu. Ook voor hen moeten 
voldoende ontplooiingsmogelijkheden in Krimpen of in de nabije omgeving zijn.  
 
> Een school moet voor de leerlingen van alle leeftijden een veilige thuishaven vormen. De 
school moet ruimte geven om te ontdekken en te ontluiken. Ruimte geven om te 
onderzoeken wat het individu is en welke behoeften dat individu heeft, of dit nu gaat over 
geaardheid, levensbeschouwing of interesses. De school moet een plaats zijn waar zorgen 
kunnen worden besproken. Zoals zorgen over de gezinssituatie, over de toekomst, over 
pesten, over geweld achter de voordeur en over keuzes maken.  
 
> Een school is bedoeld om je als individu te vormen. Dit kan alleen als het onderwijs een 

breed programma aanbiedt. Daarom worden ook cursussen en leermomenten aangeboden 

die een verrijking als mens kunnen opleveren, zoals cursussen als EHBO en reanimatie. Ook 

buitenschoolse activiteiten en kennismakingen met het bedrijfsleven, openbaar bestuur, zorg 

en politiek moeten worden aangeboden, waardoor leerlingen de keuzemogelijkheden 

ontdekken. 

 
> De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Deze vrijheid mag echter niet misbruikt 
worden om Nederlandse waarden te ondermijnen. Dit schaadt het belang van kinderen, 
ondermijnt hun kansen op een goede toekomst en werkt segregatie in de hand. De VVD 
vindt dat de gemeentelijke overheid moet kunnen ingrijpen wanneer grondwettelijke 
vrijheden in het geding zijn.  
 
> Sport is goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en biedt ontspanning in elke 
levensfase. Sport verbindt inwoners en helpt met het opbouwen en onderhouden van sociale 
contacten.  
 
> De sportverenigingen hebben een spilfunctie op sportgebied. Daarom wil de VVD samen 
met de sportverenigingen aan de slag om voor elke leeftijd een plek te creëren waar zij 
lichamelijk en geestelijk weerbaarder kunnen worden.  
 
> Net als sport heeft cultuur een belangrijke functie in onze lokale samenleving. Cultuur is 
dat wat de mens schept. Het raakt ons allemaal, het biedt ontplooiing van het talent en stemt 
tot nadenken. Actief bezig zijn met kunst en cultuur biedt kinderen, jongeren en volwassenen 
mogelijkheden om zelf vorm te geven aan de manier waarop ze in de wereld staan, aan hun 
relatie met anderen en met de samenleving en dus aan hun identiteit.  
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 > Het combineren van meerdere activiteiten (onderwijs, sport en cultuur) in één gebouw 
betekent een optimaal gebruik van dit gebouw en de omliggende ruimte. Bovendien stelt dit 
de gemeente in staat om de locatie duurzaam te verbeteren (of te bouwen). 
 
> Een mooie traditie was de wielerronde. De VVD gaat zorgen dat deze traditie weer in ere 
wordt herstelt en dat er weer ieder jaar een wielerronde in Krimpen wordt verreden. 
 
> Een evenement organiseren in Krimpen aan den IJssel kan! Het evenementenbeleid biedt 
nu al veel ruimte en ook voor horecaondernemers is meer mogelijk dan algemeen wordt 
aangenomen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente en in de APV. De 
gemeente gaat beter communiceren over de mogelijkheden en helpt de organisator waar 
nodig en mogelijk.  
 
> Het streekmuseum De Krimpenerwaard is een groot goed. De VVD wil dat dit cultuur- en 
historisch belangrijke museum blijft bestaan en dat de gemeente zich in zet en blijft inzetten 
om dit museum voor Krimpen aan den IJssel te behouden. 
 
> In Krimpen aan den IJssel hebben wij niet veel, maar gelukkig wel historische en 
monumentale panden en locaties. De Historische Kring Krimpen aan den IJssel zet zich in 
voor het behoud daarvan en dat vindt de VVD belangrijk. Historie bindt immers jong en oud 
en het is het waard om historische verhalen en beelden door te geven. Bovendien geeft 
zichtbare historie karakter aan Krimpen aan den IJssel. De zaken die de Historische Kring 
Krimpen in haar manifest heeft opgenomen onderschrijft de VVD dan ook van harte.  
 
> Openbare kunst is een inspiratiebron voor velen. Kunst kan meer aanspreken door op de 
locatie toe te lichten wie de kunstenaar is en het kunstwerk toe te lichten. Daarmee worden 
de inwoners meer bewust van de cultuur in de gemeente. 
 
> Krimpen verandert en past zich aan de tijd aan. Trots op het verleden en trots op het 
heden. Krimpen kent veel individuen met talenten en vooruitstrevende en innovatieve 
organisaties. Vele inwoners en organisaties hebben ervaringen en willen hun verhaal 
vertellen. De VVD zal hen een permanent podium gaan geven. Krimpen mag trots zijn.  
 
> Voor iedere inwoner kent cultuur een andere invulling. De VVD is voor een breed 
programma. Partijen van binnen of buiten Krimpen met goede ideeën zijn welkom. De VVD 
geeft daarmee ook vervolg aan de motie voor het oprichten van een Cultuur 
Stimuleringsfonds.  
 
> De Uitagenda is een mooie start om alle activiteiten in Krimpen kenbaar te maken. De VVD 
zal in haar contacten organisaties wijzen op de Uitagenda om deze verder uit te breiden. 

 
> De huidige voorzieningen, zoals onder andere het zwembad, de kinderboerderij, 
bibliotheek, muziekschool blijven behouden. Voor deze voorzieningen zoekt de VVD naar 
duurzame oplossingen zodat ze ook op de langere termijn kunnen blijven bestaan. 
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Nawoord 
 
We zijn in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen die meedoen aan 
deze verkiezingen hebben hun verkiezingsprogramma geschreven, met daarin opgenomen 
wat zij belangrijk vinden. Veel politici doen dan beloften en komen met hun eigen plannen, 
die zij als de enige oplossing presenteren. De één doet dat wellicht iets realistischer dan de 
ander, maar alle partijen hebben het beste voor met Krimpen aan den IJssel.  
De VVD presenteert een realistisch en uitvoerbaar programma. 
 
Hoe het politieklandschap er na 16 maart 2022 uit zal zien weet niemand. Wat ik wel weet is 
dat er na de verkiezingen weer door en met alle partijen samengewerkt moet worden. Ik vind 
het daarom belangrijk de verbinding te zoeken, want alleen samen maken wij een mooie 
toekomst. 
 
Ook de VVD Krimpen aan den IJssel heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie 
gestoken in het schrijven van dit verkiezingsprogramma. Wij hebben gesproken met 
inwoners en natuurlijk ook met leden van VVD Krimpen aan den IJssel. Er is onderzocht wat 
er al gedaan is, waar nu aan gewerkt wordt en wat in de toekomst belangrijk is om te doen. 
Met als resultaat dit VVD-verkiezingsprogramma waarin beschreven is hoe de VVD de 
toekomst van Krimpen aan den IJssel ziet.  
 
En met de toekomst van Krimpen aan den IJssel bedoelt de VVD niet het bestuur, de 
gemeente of iets anders moeilijk vatbaars als bereikbaarheid of energietransitie. De VVD 
bedoelt met de toekomst van Krimpen aan den IJssel jouw toekomst. De toekomst van de 
inwoners! Wat de VVD doet, doet zij namelijk voor jou!  
 
Mijn gedachte daarbij is dat als ik iets voor jou doe, jij iets voor mij of voor een ander doet. 
Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Samen sterker verder. 
 
Hoe ik dat denk te gaan doen, daar wil ik graag over met je in gesprek. Want er is veel te 
doen en dat samen gaat dat veel beter. Met de volgende dingen gaan we, als het aan mij 
ligt, direct aan de slag: 
- veiligheid in het verkeer, veiligheid voor de inwoners en veiligheid voor de ondernemers; 
- het wonen en de woonomgeving is mooi, schoon, en goed bereikbaar; 
- energietransitie: goed uitleggen aan de inwoners wat kan en wat daar voor nodig is en hen 
daarbij helpen; 
- een sterke overheid, met een menselijk gezicht én de kracht om de ander te beschermen. 
 
Het bestuur, de fractie en ik hopen dat het VVD-verkiezingsprogramma helpt om een goede 
keuze te maken. Want de keuze is op 16 maart 2022 aan jou. 
 
 
Anthon Timm 
Lijsttrekker VVD Krimpen aan den IJssel 
  



 KRIMPEN AAN  
DEN IJSSEL 

DENK MET ONS MEE 
 
VVD Krimpen aan den IJssel in altijd geinteresseerd in jouw mening. Heb je een opmerking, 
suggestie of vraag naar aanleiding van ons verkiezingsprogramma of wil je met ons in gesprek, neem 
dan contact met ons op. 
Laat je horen en help ons om Krimpen aan den IJssel nog beter te maken. 
Samen sterker verder. 

 

 facebook.com/vvdkrimpen 

 instagram.com/vvdkrimpen 

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

 twitter.com/vvdkrimpen 

 vvd@krimpenaandenijssel.vvd.nl 

 krimpenaandenijssel.vvd.nl 

 


