ZIJN WE ALLEMAAL

Het geheim van verandering is om al je energie te richten, niet op het
bevechten van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.
Socrates 470 v. Chr.
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Stem van Krimpen zijn we allemaal. Wij zijn jouw Stem
Beslis mee en sta centraal in de nieuwe politiek.
Wij staan niet boven, maar tussen de inwoners. Op ons kunnen jullie rekenen: Stem van
Krimpen is er voor en door jullie. Jong en oud, bij ons staat de inwoner centraal en heeft
iedereen een STEM.

Onze kernwaarden
Dichtbij, voor iedereen
Zelfstandig, onafhankelijk
Transparant, weet wat we doen en waarom
Samen, met elkaar
Kleurrijk: maatschappelijke afspiegeling

Onze toekomstvisie
Wij anticiperen, denken mee, doen mee en ontwikkelen mee. De maatschappij verandert
snel en wij bewegen mee, altijd trouw aan onze kernwaarden.
Stem van Krimpen geeft met dit programma een doorkijk naar de toekomst van Krimpen
zoals wij die graag willen zien. Visie – en zeker die voor de langere termijn – ontbreekt in de
huidige politiek in onze ogen nog wel eens.
We zijn integer en standvastig, en zuinig op onze reputatie. We besturen graag mee en
gooien nooit onze idealen of kernwaarden overboord; ook niet voor een ‘plek op het
pluche’. We hebben geleerd van de afgelopen periode en de ervaringen hebben ons
gesterkt in het geloof dat zaken echt anders moeten - in Den Haag, net als in Krimpen aan
den IJssel. Stem van Krimpen bedrijft lokale politiek door lokaal gemaakte keuzes door
lokale kiezers, zonder last of ruggespraak van landelijke partijpolitiek of een ‘Haags
programma’.
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Onze strategische thema’s
Focus op een transparant en dienstbaar bestuur
Vergroten van het samen denken en het samen doen
Creëren van een voor iedereen toekomstbestendig Krimpen aan den IJssel

ONZE VISIE OP DEMOCRATIE
De gemeente biedt inwoners van jong tot oud verschillende mogelijkheden tot meedenken,
meepraten en meebeslissen. Dit draagt bij aan het vertrouwen in politiek, bestuur en
overheid. De bestuurders zijn dienstbaar aan de inwoners. Het welzijn van de Krimpenaren
staat altijd voorop. Politieke besluiten zijn duurzaam en oplossingsgericht.
Om burgerparticipatie te vergroten vindt minstens twee keer per jaar een Motiemarkt
plaats. De Motiemarkt betekent voor onze inwoners een kans om hun idee, probleem en/of
initiatief onder de aandacht te brengen van de raadsleden. Het resultaat is dat samen met
één of meer politieke partijen een motie wordt opgesteld die in de gemeenteraad in
stemming wordt gebracht. De motie kan het college of de raad oproepen om tot actie over
te gaan.
Bij grote onderwerpen hebben we een (online) volksraadpleging (burgerreferendum):
inwoners krijgen hiermee de mogelijkheid om aan de noodrem te trekken als hun politieke
vertegenwoordigers een besluit dreigen te nemen dat in hun ogen verkeerd is.
Er is geen ‘macht en tegenmacht’ meer. Het gaat om controle van de ‘macht’. Er wordt
voortdurend met de inwoners gewerkt aan een breed gedragen visie voor de toekomst van
en voor Krimpen aan den IJssel.
In ieder voorstel van het college aan de gemeenteraad staat een participatieparagraaf. Het
is duidelijk wie heeft bijgedragen. We doen het tenslotte samen.
De communicatie tussen de gemeente en onze inwoners kan veel transparanter en
duidelijker. Op tijd, klare taal en duidelijke afspraken. Gemeentebestuur en ambtelijk
apparaat, maar ook inwoners die dat wensen, worden, als het aan de Stem van Krimpen
ligt, getraind in communicatie met elkaar.
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ONZE VISIE OP DE SAMENLEVING
Krimpenaren van verschillende leeftijd, sekse, etnische, culturele of religieuze
achtergrond, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, met zichtbare of onzichtbare
beperkingen, en met allerlei levensstijlen vormen samen ons dorp.
We hebben ingezet op een sociaal en veerkrachtig Krimpen aan den IJssel, waar iedereen
zich thuis voelt, mee kan doen, zich veilig voelt en kan bijdragen naar vermogen.
We zijn een inclusief dorp, waar iedereen mag zijn wie die wil zijn. De gemeente zorgt in
samenspraak met lokale LHBTI+ organisaties voor een inclusief gemeentelijk beleid. We
nemen een actieve houding aan voor wat betreft het in gesprek gaan met
vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de Molukse en de Syrische gemeenschap, zodat het wonen in Krimpen voor iedereen als
een inclusieve gemeenschap voelt.
Zondagsvrijheid: iedereen is vrij om de zondag in te richten zoals die wil, met respect voor
elkaar.

ONZE VISIE OP WERKEN
Elke volwassen inwoner die kan/wil werken en geen opleiding meer volgt, heeft passend
werk. We werken samen met ondernemers, scholen en retail om meer banen te creëren en
inwoners op te leiden en om te scholen waar nodig.
Krimpen heeft een goed ondernemersklimaat en is prima bereikbaar over weg en water.
Ondernemers zijn zich bewust van duurzame bedrijfsvoering en er zijn meer watergebonden
bedrijven gevestigd in de Stormpolder en op het door Het Rijk volledig gesaneerde
EMK-terrein.

ONZE VISIE OP VEILIGHEID
BuurtWhatsappgroepen zijn in elke wijk van de gemeente en worden voldoende
ondersteund door politie en de lokale overheid. Wijkagenten zijn goed zichtbaar en
aanspreekbaar in de wijken. Er is een speciaal wijkspreekuur en er is een goed contact
met de beheerders van de buurtpreventie wijk-Whatsappgroepen.
We hebben speciale JeugdBOA die de schakel is tussen politie en het jongerenwerk.
Preventie vooraf en belonen van goed gedrag is beter en effectiever dan straffen achteraf,
maar daar waar nodig verwijzen we bijvoorbeeld naar bureau HALT. Ouders en scholen
worden nauw betrokken en werken samen.
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In samenwerking met Veilig Thuis, Krimpens Sociaal Team en KrimpenWijzer wordt
structureel aandacht besteed aan preventie van geweld en geweld achter de voordeur.
In geval van onraad of nood is de politie 24/7 snel ter plaatse.
Er is een regionale handhavingseenheid gericht op leefbaarheid.

ONZE VISIE OP WONEN EN DUURZAAMHEID
In Krimpen gaat iedereen met respect met elkaar om. Onze inwoners participeren in
wijkplatformen, samen met de gemeente en met andere maatschappelijke instanties. De
wijkwethouder, het maatschappelijk werk, de wijkagent en de BOA, de woningcorporaties
en andere betrokkenen nemen hierin actief deel en grijpen in wanneer dit nodig is.
Krimpen biedt een aantrekkelijk woonklimaat. Er zijn woningen voor verschillende
doelgroepen waar iedereen van 0-110 jaar zich thuis voelt. Er zijn betaalbare woningen
voor iedereen. Het slagen van Krimpense inwoners op de woningmarkt in de regio
Rijnmond is maximaal.
In het centrum zijn studio’s voor bijvoorbeeld alleenstaanden, starters of jonge stellen.
Leegstaande (kantoor)panden worden omgebouwd tot woningen.
Krimpen biedt ruimte aan innovatieve woningbouw zoals ‘Tiny houses’.
Bestaande woningvoorraad is voldoende voorzien van zonnepanelen. Alternatieve
energiebronnen als warmtepompen enzovoort zijn verder uitgewerkt. Bij de nieuwbouwen renovatieplannen vergroenen (platte) daken.
De gemeente maakt het inwoners zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk om over te
stappen op een zo duurzaam mogelijk leven. Gemeentelijk vastgoed voldoet aan de
bijdrage energietransitie die in 2050 volbracht zal zijn.
We zetten vooral in op zonne-energie en windenergie. Krimpen heeft geen gigantische
windmolen(s), maar kleine windturbines die het landschap en de omgeving niet ontsieren.
Groen wijkt niet voor zonnepanelen.
De gemeente stimuleert bedrijven om waar mogelijk hun activiteiten te concentreren in de
Stormpolder om zo binnen de woonkernen zoveel mogelijk grond voor de functie wonen
beschikbaar te maken.
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ONZE VISIE OP HET CENTRUM
Krimpen heeft een levendig centrum waar inwoners kunnen genieten van een terras,
muziek en film in de theaterzaal en het is mogelijk om elke dag van de week een bezoek
aan het Streekmuseum te brengen. In dat Streekmuseum is een mooie horecavoorziening.
Er staat een multifunctionele muziekkoepel of buitentheater - een openbare plek waar
iedereen gebruik van kan maken - deze vormt het middelpunt van dit centrum.
De Boulevard aan de IJssel is een plek waar inwoners en ook toeristen graag vertoeven.
Voor jongeren zijn er diverse activiteiten en evenementen waarin zij een actieve en
participerende rol vervullen.
Het winkelcentrum de Crimpenhof is door de eigenaar/eigenaren en met een faciliterende
en ondersteunende rol van de gemeente ‘vernieuwbouwd’ en sluit - met horeca en
terrasjes - naadloos aan op het pas opgeleverde ‘Natuurlijk Centrum Zuid’.

ONZE VISIE OP DE OMGEVING EN BUITENRUIMTE
Iedereen - horeca, winkels, openbare voorzieningen - mag op zondag open, het is niet
verplicht.
Inwoners kunnen met hun afvalbak bij meerdere ondergrondse afvalcontainers terecht; er is
altijd voldoende plek om restafval af te voeren. De afvalverwerker reageert snel en
adequaat op meldingen.
Op het Zwaneneiland is een kleinschalige horecavoorziening waar het goed toeven is aan
het water. De skatebaan is gerenoveerd. Het calisthenics veld en freerun park wordt
dagelijks gebruikt, goed onderhouden en er is een tweede verhard sportveld (‘Gio Court’).
Onze gemeente is groen en er is voldoende aandacht voor de biodiversiteit en de relatie
van de mens tot de natuur. Er ligt focus op faciliteiten voor ontspanning binnen de
gemeente en er is een goede samenwerking met omliggende gemeenten en de
Groenalliantie/Het Krimpenerhout.
De daken zijn daar waar het kan groen en we planten voldoende bomen naar gelang er
inwoners zijn. Voor elke boom die verdwijnt, komt er minimaal een terug. Er is aandacht
voor de juiste balans.
Het onderhoudsniveau van de buitenruimte is op peil en klachten worden snel
afgehandeld. Speeltuintjes en trapveldjes worden actief gecontroleerd en onderhouden
zodat er voor alle leeftijden voldoende en veilige speelplekken zijn. Er zijn picknicktafels,
bankjes van gerecycled plastic en ‘solarbanken’, waar wifi is en je je telefoon kunt opladen.
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Er zijn ook picknicktafels in de gemeente waar inwoners die op een rolstoel aangewezen
zijn, gebruik van kunnen maken.
De jongeren hebben nieuwe ‘hangplekken’ (BOJ’s) op plekken die ze samen met de
gemeente hebben uitgezocht. Afgesproken is dat ze die deze zelf netjes houden en er wordt
actief op gemonitord en gehandhaafd door de JeugdBOA’s.
Er zijn voldoende prullenbakken op straat. In het Middenweteringpark is een openbare
toilet geplaatst.
De openbare verlichting is in voldoende mate aanwezig en werkt goed. Defecte
lantaarnpalen worden zo snel mogelijk gerepareerd.
Alle speeltuinen en -plekken zijn ‘inclusief’: goed bereikbaar voor iedereen met
speeltoestellen waar ook kinderen met een beperking gebruik van kunnen maken.
Graffiti wordt snel verwijderd.

ONZE VISIE OP BEREIKBAARHEID en VERKEER
Op de Algeracorridor is de doorstroming aanzienlijk verbeterd.
Duurzame vervoersalternatieven zoals vervoer over water (waterbus), fietsen en een goed
functionerend Openbaar Vervoer inclusief snelverbinding (R-Net), worden veelvuldig
gebruikt door onze inwoners.
De Algerabrug is uitgebreid met een vierde rijbaan voor gemotoriseerd verkeer en er is
een aparte fietsbrug. De brugopeningen overdag zijn beperkt, de brug gaat niet meer
tijdens de spits open. ’s Nachts kunnen ook brugopeningen plaatsvinden.
Alle verkeersdeelnemers kunnen snel en veilig naar de overkant. Files op de wisselstrook
behoren tot het verleden. 30 kilometer per uur is in de bebouwde kom is het
uitgangspunt. Met geld van de overheid zijn wegen waar nodig aangepast om de veiligheid
te vergroten en snelheidsovertredingen tegen te gaan. Er worden innovatieve, duurzame
fietspaden aangelegd.

ONZE VISIE OP ZELFSTANDIG
Krimpen aan den IJssel blijft een zelfstandige gemeente met een kloppend
huishoudboekje. De bedrijfsonderdelen die een gezamenlijk voordeel betekenen, worden
ondergebracht bij IJsselgemeenten. Gemeentelijke taken en kosten worden efficiënt
uitgevoerd.
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Met de Gemeente Krimpenerwaard is er regulier overleg. Op basis van Visie
Krimpenerwaard is een gezamenlijke koers bepaald om de diverse uitdagingen vorm te
geven. De samenwerking met gemeenten in de regio is goed en uitgebreid waar het
voordeel oplevert in welke vorm dan ook, maar we blijven zelfstandig.
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats om te bepalen welke samenwerkingsverbanden voor de
gemeente er toe doen om te continueren.
De aanpak van de gemeente is meer bedrijfsmatig geworden. We weten wat maatregelen
kosten en welke resultaten deze opleveren, en sturen daar effectief op. Aan de
gemeenteraad worden duidelijke voorstellen gepresenteerd, met heldere afwegingen en
bedragen. Dit alles is geen doel op zich, maar een belangrijke middel om de publieke
waarde, de maatschappelijke opgaven, te realiseren.

ONZE VISIE OP JEUGD
Het is fijn om op te groeien in Krimpen. Voor de jeugd worden jaarlijks minstens twee
evenementen voor en door jongeren georganiseerd. Op regelmatige basis worden er bij de
doelgroep passende films gedraaid.
Er zijn voldoende buitenspeelplekken in de wijken voor de jeugd van 4 tot en met 18 jaar,
zoals de skatebaan, de Cruijff Courts en speeltuinen. De inbreng van de jeugd - de
ervaringsdeskundigen - wordt meegenomen bij de aanleg.
Zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs werken samen met Krimpense
organisaties aan programma’s voor de jeugd van 4 tot en met 18 jaar.
De Jeugdzorg is op orde en betaalbaar, iedereen tot 18 die hulp nodig heeft, kan dit
passend, eenvoudig en snel krijgen.
Vroegsignalering: Jeugdproblemen zijn van alledag en gelukkig groeit een groot deel van
onze jeugd veilig op naar volwassenheid. Om te voorkomen, dat een deel van deze jeugd
die onze steun nodig heeft afglijdt naar overlast en/of criminaliteit is er een goed sluitend
lokaal signaleringsnetwerk. Dit netwerk, bestaande uit relevante ketenpartners, is in staat
om vroegtijdig, snel en consequent probleemgedrag te signaleren en in de kern aan te
pakken.
Jongeren kunnen makkelijk zelf activiteiten ontplooien en evenementen organiseren, met
laagdrempelige hulp van de diverse organisaties die hierin actief zijn.
Er is een nieuw ‘samen’: Verenigingen zijn bij uitstek de ontmoetingsplekken waar jong en
oud samen komen. De clubs ‘helpen’ jongeren opgroeien naar een volwassenheid zonder
problemen.
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ONZE VISIE OP OUDEREN
De Belbus faciliteert waar mogelijk voor ouderen de dringende korte ritten ook buiten de
gemeente, bijvoorbeeld naar het IJsselland Ziekenhuis.
Bruggen, banken, trottoirs zijn in goede staat en ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers
goed en veilig te gebruiken.
Er is een ouderenloket of aanspreekpunt waar alle senioren Krimpenaren met hun vragen
terecht kunnen.
We gaan nooit volledig digitaal, er zijn voldoende mogelijkheden om zaken eenvoudig en
waar nodig persoonlijk geregeld te krijgen.
De nieuwbouw van Crimpenersteyn biedt een verscheidenheid aan zorg; partners die
verschillende soorten zorg nodig hebben kunnen bij elkaar blijven wonen. De parkachtige
omgeving is behouden gebleven.

ONZE VISIE OP SPORT EN CULTUUR
Sport en cultuur zijn een levensbehoefte.
Voorzieningen zoals sportterreinen, aanbod van cultuur, recreatiemogelijkheden en
detailhandel zijn aantrekkelijk, dichtbij en divers.
Ontmoetingscentrum De Tuyter bruist en wordt beheerd door een ondernemer. Deze neemt
de lasten en het beheer uit handen van de gemeente, zonder het verenigingsleven te kort te
doen. Het maatschappelijk belang blijft voorop staan. We onderzoeken of er een nieuw
multifunctioneel gebouw in het centrum kan komen, waarbij het multifunctionele element
voor verenigingen en het ‘samenzijn’ van inwoners met betrekking tot cultuur, theater en
film beter tot zijn recht kan komen.
Er is een gezonde, rendabele en goede samenwerking met Synerkri, de Bibliotheek en
de diverse verenigingen. Er is een levendig en gevarieerd (cultureel) programma voor
jong en oud, ook op zondag. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om inkomsten te
genereren, maar de culturele sector kan blijvend op de steun van de gemeente rekenen.
In ontmoetingscentrum en sportcomplex de Boog worden zowel groot- als kleinschalige en
laagdrempelige evenementen voor de inwoners aangeboden. Er is een (pro)actieve
ondersteuning voor inwoners met ideeën voor evenementen.
Het verenigingsleven bloeit. Iedere vereniging en vrijwilligers worden waar nodig
ondersteund er is geen verschil in behandeling door de gemeente.
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In de openbare ruimte is op diverse plekken straatpoëzie te vinden, die dag en nacht
gratis bereikbaar is. Straatpoëzie is poëzie die in schriftelijke vorm is aangebracht in de
openbare ruimte bijvoorbeeld op muren van gebouwen en/of putdeksels.

ONZE VISIE OP ONDERWIJS
Het ‘Integraal Huisvestingsplan’ is goed op schema. Waar nodig worden scholen en
sportzalen gerenoveerd en verduurzaamd.
In de avonduren worden scholen voor andere doeleinden zoals verenigingen gebruikt. Een
multifunctioneel gebouw dus. Dit heeft ook een preventieve werking tegen mogelijke
overlast in de avond.
De scholen bieden een breed pakket aan voorzieningen: de bibliotheek op school,
muzieklessen, sport en in samenwerking met voor- en buitenschoolse opvang: de
zogenaamde ‘Brede School’. Waar nodig faciliteert en verbindt de gemeente.

ONZE VISIE OP GOEDE ZORG DICHTBIJ
Inwoners die niet langer zelfredzaam zijn, kunnen op een laagdrempelige manier op hulp
van de gemeente rekenen. Ouderen die niet langer in hun huis willen of kunnen blijven
wonen, krijgen praktische hulp met verhuizen. De wens om in Krimpen te kunnen blijven
wonen bij de wens voor een huurwoning, wordt ingewilligd.
Onze gewaardeerde en gekoesterde vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement én de
bouwstenen van onze lokale samenleving. Zij krijgen hulp waar nodig en erkenning. We
hebben stevig ingezet op preventie.
Laaggeletterdheid heeft onze aandacht. De overheid communiceert duidelijk en in
begrijpelijke taal. Waar en wanneer nodig is menselijk contact altijd mogelijk want we gaan
nooit volledig digitaal. Projecten ter bestrijding van eenzaamheid hebben een
aantoonbaar bereik en resultaat. Wijkwerkers van Krimpenwijzer hebben contact met
gemeente en politie. Er is een snelle actie indien een inwoner hulp nodig heeft.
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Samenvattend, de visie van Stem van Krimpen
Krimpen aan den IJssel is een vrij, vrolijk en groen dorp met transparante politiek en een
professioneel bestuur. Een inclusief dorp waar de inwoners respect voor elkaar hebben,
waar iedereen veilig is en waar je als kind graag opgroeit. Een dorp waar sport, cultuur en
evenementen in veelvoud aanwezig zijn en de moderne economie voelbaar is. We hebben
duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We zijn een dorp met bruisende winkelgebieden,
horeca en terrassen en waar het voor iedereen, jong en oud, goed toeven is door voldoende
aandacht en goede zorg.
De inwoner centraal. We doen het samen - Stem van Krimpen doet het graag voor en mét
elkaar. Stem van Krimpen zijn we allemaal.

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met de programmacommissie en
vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 25 oktober 2021.
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