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Met vlnr:

Saskia Oudshoorn,

Sebastiaan van der Steeg,

Allard Peeters, Jeannette van Dam,

Edmée Bartelse , Margot Wekker,

Mitchell Hettema, Wilma Lingen,

Wilco Slotboom-Zeedijk, Nica Bol en

Ruud Nelissen behaalden we 4 zetels.

Zomer | Saskia Oudshoorn

Het zomerreces is voorbij, en wat waren we er met de fractie allemaal hard aan toe! De tijd na
de verkiezingen was pittig. Na de goed verlopen gesprekken met de informateur stonden we in
de twee genoemde opties voor een volgende coalitie genoemd, net als de fractie van het CDA.
Helaas zag die partij het als een ‘keuzemenu’ en trok zich terug, waardoor de eerste optie met
slechts één zetel meerderheid op losse schroeven stond. Terwijl wij nog bezig waren om te
kijken hoe we optie één met Leefbaar Krimpen, PvdA en Stem van Krimpen levensvatbaar te
maken, waren er gesprekken met de SGP en Leefbaar. Prima natuurlijk, het is fijn als we als raad

allemaal weer door één deur kunnen, want de periode daarvoor was niet fijn. Leefbaar Krimpen stelde zich niet altijd
constructief op en er was zelfs een incident met de griffie door een lid van die fractie. Een coalitie van de drie grootste
partijen LK – SGP – Stem van Krimpen had wat ons betreft zelfs ook tot de mogelijkheden gehoord.

Formatiegesprekken een farce
Het liep anders. Leefbaar en SGP gingen plots het motorblok vormen en partijen mochten op gesprek komen om te
bespreken of ze aan konden haken. Die gesprekken waren een farce. Het ging voornamelijk om de poppetjes en het
pluche. De SGP wilde niet met Leefbaar Krimpen én de Stem van Krimpen samenwerken (“te veel van het goede” - een
goed verstaander snapt waarom ze niet met ons beiden samen willen werken, kijk maar eens naar het huidige
'Bestuursakkoord' en hoe weinig daar van Leefbaar in terug komt). Het CDA, dat uit optie één stapte, ook omdat ze
niet met Leefbaar samen wilden werken, werd de 3e partij. Jammer genoeg is het niet één keer om de inhoud van de
programma’s, en dus de wens van de kiezers gegaan. Als dat zo was had het politieke landschap in Krimpen er nu heel
anders uitgezien. Leefbaar Krimpen – Stem van Krimpen – Krimpens Belang zou ook een mooie meerderheid gehad
hebben (12 van de 21 zetels), maar met Krimpens Belang wilde Leefbaar niet samenwerken.

Dat was allemaal best lastig om te behappen. Ja, Stem van Krimpen is niet meer de grootste partij met één zetel
minder. En Leefbaar Krimpen kreeg er ééntje meer, maar dat verlies was veel makkelijker te dragen dan het onrecht en
de oneerlijkheid tijdens de formatie. Het vertrouwen is geschaad en tot op heden is er geen enkele actie ondernomen
door de inmiddels grootste lokale partij om dat vertrouwen te herstellen.
Gelukkig kunnen we onszelf nog steeds in de spiegel aankijken en ook richting onze kiezers: we hebben geen valse
beloftes gedaan om stemmen te trekken die we niet waar kunnen maken. Nu gaan we oppositie voeren, altijd met het
belang van de inwoners in ons achterhoofd, en hoe hard dat nodig is, bleek met de laatste vergadering voor het reces:
de bespreking van de (beleidsarme) kadernota.

Twaalf moties, tien weggestemd door coalitie
Van de door de oppositie ingediende twaalf moties zijn er twee aangenomen, de rest is allemaal weggestemd langs de
lijn oppositie/coalitie. Ook zaken waar bijvoorbeeld Leefbaar Krimpen gezien hun programma méé zouden moeten



stemmen, zoals een participatieparagraaf in de raadsvoorstellen (waar duidelijk in staat wie heeft meegedaan en
meegesproken om tot het besluit te komen), werden door hen tegengestemd.  Gelukkig haalde dat voorstel het nipt!

Kleur in Krimpen
We dienden ook een motie in die heette ‘Kleur in Krimpen’ waarop we vroegen te onderzoeken hoe het in Krimpen nu
eigenlijk staat met de LHBTI+ acceptatie en om in gesprek te gaan met het RegenboogNetwerk wat er voor nodig is om
hun plannen uit te kunnen voeren. Het Regenboogakkoord staat overigens ook niet in het nieuwe coalitieprogramma
... Die motie werd ook niet aangenomen. De dag erna was er de besmeuring van het Regenboogpad met de tekst
‘Nederland gaat naar de klote’ erbij. Dit blijkt maar eens dat er nog een lange weg te gaan is voordat iedereen mag
zijn wie hij wil zijn in Krimpen. Ik zal me daar altijd voor hard blijven maken.

Politiek is lastig en ingewikkeld, dat weten we uit ervaring. Daarom zijn we er van overtuigd dat het wezenlijk anders
moet en dat kunnen we niet alleen. We zullen in de komende periode niet alleen hard blijven werken als
volksvertegenwoordigers in de Raadszaal, maar we hebben ook jullie nodig. Meedoen, meepraten, meedenken. Maak
je buren, vrienden, kennissen enthousiast. Als je wil dat er naar je geluisterd wordt, laat je Stem dan horen! Ben je lid
van Stem van Krimpen, dan praat je mee over het programma, dan heb je een direct lijntje met de vertegenwoordiging
in het gemeentehuis – de Gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Sluit je aan, samen maken we het
verschil, want Stem van Krimpen dat ben jij!

Ik wens jullie een fijne, ontspannen nazomer en ik ga - tegenwoordig de Nestor van de raad - er met frisse moed en
rechte schouders weer lekker tegenaan!

Saskia Oudshoorn is raadslid en nestor van de gemeenteraad

Beste mensen, | Wilco Slotboom-Zeedijk

In de bijdrage van Saskia staat al veel over de afgelopen periode. Daar ga ik dan niet teveel
over uitweiden.
Weet dat ik de informatie- en formatiegesprekken samen met Saskia heb gedaan. De
frustraties zijn ongeveer gelijk.
Alleen vanuit mijn perspectief over de informatieronde: Ik heb op geen enkel moment gezegd
dat wij de stekker uit een van de twee voorgestelde opties halen. Alleen zijn wij wat langer
bezig geweest om te proberen een optie te realiseren. Dat wilden we samen met Leefbaar Krimpen omdat die partij
de meeste stemmers had gehaald. Bij ons was de redenatie: wanneer we niet voor een optie met LK zouden gaan,
we dit heel goed moeten kunnen uitleggen.
De werkelijkheid heeft ons ingehaald. Nu wordt het extra zaak voor ons om goed op te letten. Leefbaar Krimpen
heeft een aantal wijzigingen ondergaan waaronder een fractievoorzitters wissel en een “nieuwe” wethouder. Ik
begrijp dat het voeren van oppositie tegen 12 SGP zetels zwaar gaat worden. Toch gooien wij zeker de handdoek niet
in de ring. Natuurlijk hebben we wat tijd nodig gehad om teleurstelling te verwerken en nu weer door. Opladen
tijdens het reces was wel noodzakelijk dus. Vanaf 22 september hebben wij ook een nieuw raadslid, Edmée Bartelse
en een nieuw burgerraadslid, Mitchell Hettema. We gaan deze collega’s snel op weg helpen.
Mochten er mensen zijn die liever achter de schermen werk verrichten of juist ervoor? Schroom niet om je te
melden.
Als laatste een excuus, ik merk dat we soms aan onze achterban niet altijd specifiek iets terug melden. Vaak zetten
we wel vooral op onze facebookpagina berichten neer, maar ik merk dat het er soms door tijdgebrek inschiet. Sorry
daarvoor. Wanneer je start met raadswerk geeft de burgemeester aan: ‘Let op, het zijn maar 48 raadsvergaderingen
…’ Dat klopt. Maar dat betekent ongeveer 86 informatieve commissies, ongeveer 60 besluitvoorbereidende
commissies en 48 fractievergaderingen minimaal. Daarnaast je eigen voorbereidingen per onderwerp enz enz. Best
veel. Je weet het van tevoren maar het is best veel.
Ik doe het graag, en suggesties zijn altijd welkom!

Wilco is fractievoorzitter, raadslid en was lijsttrekker tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022



Geen doei of dag maar afscheid met een lach | Wilma Lingen-Breedveld

Verhuizen naar een andere gemeente betekent einde raadslidmaatschap in mijn geboortedorp.
Oef ... geen makkelijk besluit. Om je dromen te volgen moet je soms keuzes maken en dit is daar 1
van. Een huis in Nederland en een huis Oostenrijk, het geboorteland van mijn man, een droom die
uitkomt. We gaan ervoor, we leven nu, waarom wachten tot ons pensioen, gewoon nu doen.
Bijna 9 jaar raadslid geweest, het was mij een waar genoegen en een grote eer. Ik heb mee mogen
denken en werken aan een aantal mooie en fijne veranderingen in ons dorp zoals de zondagsvrijheid,
meer cultuur, inwoners meer betrekken bij de politiek en daar ben ik supertrots op!
Politiek draait om macht en dat is eigenlijk iets wat niet bij mij past. Dat was 1 van mijn grote uitdagingen. Als mens met een
groot gevoel voor eerlijkheid, waarbij iedereen meetelt, een groot gevoel voor rechtvaardigheid; ja iedereen doet ertoe,
transparantie; geen achterdeurtjespolitiek, werk ik vanuit het goede van de mens en vanuit de goede relatie.
Maar ik ben ook straight, ben ik het niet met je eens, of doe je iets wat ik raar vind dan zeg ik dat. En ja met goede
argumenten ben ik ook best te overtuigen. Ik zit altijd op de inhoud, niet op de vorm of de persoon, ik stel talenten boven
structuren, plaats niemand in hokjes, bij mij doet iedereen ertoe.

12 zetels lokaal, lokale meerderheid
De laatste verkiezingen waren spannend, Krimpen heeft gekozen. 12 Zetels lokaal, zo tof! Een lokale meerderheid!
Maar kijk nu wat er uitgekomen is ... niets van dat. Slechts 1 lokale partij, samen met 2 christelijke landelijke partijen. Zo
jammer ... 6 lokale zetels aan de kant gezet. En dat puur en alleen omdat het tijdens het formeren om de poppetjes gedraaid
heeft en niet om de inhoud. Zijn we weer terug bij af?
Samen verschillend (de titel van het coalitieakkoord), het klinkt natuurlijk super! Maar zijn in Krimpen die inmiddels
ingesleten vastgeroeste en vastzittende politieke onderstromen te overbruggen? Zijn deze mensen, die nu aan het roer
staan al zover om voor jou en voor Krimpen over hun eigen schaduw heen te stappen, zich aan te passen voor die ander,
zich aan te passen voor jou?

Terug naar af?
Toch die LHBTI vlag uit, ook op zondag? Toch de inwoners serieus nemen en veel eerder ruimte geven en betrekken bij de
besluitvorming?
Toch die Algerabrug overdag minder open?
Toch meer kunst en cultuur?
Toch die winkeltijden verruimen, ja ook op zondag?
Toch werken aan echt een mooi centrum voor iedereen?
Zomaar een paar dingen die ik belangrijk vind, die onze partij belangrijk vindt.
En alsjeblieft niet terug naar af ...

Weinig zelfkritiek of zelfreflectie bij dit college van burgemeester en wethouders
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, waar de o zo belangrijke Kadernota behandeld werd, leek dit er
wel op. 12 uitstekende moties vanuit de oppositie, 10 afgewezen door de coalitie. En waarom?, geen idee! Er was nauwelijks
een debat, er waren geen discussies het was gewoon: nee.
De fracties van Leefbaar Krimpen, SGP en CDA hadden niet of nauwelijks een bijdrage. Gewoon niets en stemden standaard
tegen.
Ook weinig zelfkritiek of zelfreflectie bij dit college. Het was duidelijk coalitie tegen oppositie, daaag dualisme!
En wat schetst mijn verbazing, een paar dagen na deze vergadering zat er een Raadsinformatiebrief in de mail waarin dit
college de hand toch op een aantal onderwerpen de hand in eigen boezem stak. Natuurlijk veel te laat ... Dat had juist
tijdens de vergadering gemoeten. Daar vinden de discussies en het debat plaats, daar kom je uit voor jouw standpunt, daar
probeer je elkaar te overtuigen.
Geen discussie of debat voeren tijdens 1 van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar namelijk de behandeling van
de Kadernota, maar daarna wel zo'n lullige brief sturen, dat werkt natuurlijk niet en draagt zeker niet bij aan een goede
samenwerking.

Stem van Krimpen, transparante, eerlijke en open politiek
Stem van Krimpen zal altijd blijven gaan voor transparante, eerlijke en open politiek. ‘What you see is what you get.’
Hardwerkende mensen, vanuit verschillende achtergronden, die naast hun veelal drukke privé en werk zich ook nog eens
voor de volle 100% inzetten voor Krimpen. Politiek met verstand en vanuit het hart, oprecht, eerlijk, open en transparant.



Mijn opvolger Edmée Bartelse wordt 22 september geïnstalleerd, samen met ons nieuwe burgerlid Mitchell Hettema en ik
ben daarbij!
Dan niet meer als raadslid maar als bestuurslid, want ik laat Krimpen en mijn partij niet helemaal los, daarvoor zit Krimpen
bij mij te diep en voel ik mij, op 10 hoog net even aan de andere kant van de IJssel, nog altijd erg betrokken.
Samen met Ruud Nelissen en Jeannette van Dam vorm ik het bestuur van Stem van Krimpen en en daar kijk ik naar uit!

Hallo leven, trek iets moois aan, we gaan!
Deze zin gebruikte ik ook nadat ik hoorde dat ik genezen was na mijn borstkanker traject. Het is zo'n beetje mijn
levensmotto geworden, daarom gebruik ik 'm ook graag hier.

Wilma is bestuurslid. In 2014-2018 was zij burgerraadslid en raadslid sinds 2018. Door
verhuizing naar onze buurgemeente moet ze haar raadszetel afstaan.

Communicatie is het sleutelwoord | Margot Wekker

De gemeenteraad heeft een belangrijke functie: het welzijn van de gemeente. En
communicatie is daarbij het sleutelwoord. Ieders stem doet ertoe! Iedereen, iedereen
zonder uitzondering verdient een stem waarnaar geluisterd wordt voordat er besluiten
genomen worden. Mijn wens is dat Krimpenaren de raad weten te vinden, onze fractie
weten te vinden en weten wat we kunnen doen en betekenen.

Ik vind het belangrijk dat de gemeente helder en duidelijk communiceert. De gemeenteraad gaat over veel zaken
die jou direct raken, zoals je woonomgeving, voorzieningen en financiën/lokale belastingen. Ook kinderen
hebben het recht te weten wat de plannen zijn van onze gemeente. Daarom pleit ik voor begrijpelijke en
kindvriendelijke taal. Plannen die iedereen aangaan, die moet  iedereen kunnen lezen. En iedereen moet kunnen
begrijpen wat er staat en wat het betekent voor hem of haar. Daar ligt een belangrijke taak voor onze raad, de
ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders.

Margot is sinds 2018 raadslid voor Stem van Krimpen

Van onze penningmeester - Jeannette van Dam

Naar m’n werk fietsend zag ik een mevrouw stoppen met haar hondje en ze bond deze om een
lantaarnpaal. Ik keek van een afstandje omdat ik dacht dat ze hem zou achterlaten, maar niet
gelukkig in dit geval … omdat ze vervolgens een jonge watervogel weghaalde van een struikje bij de
weg en het bij de waterkant los liet.
Zo zie je maar weer, wat kunnen wij ons vergissen in mensen.
Sinds de verkiezingen verbaas ik mij over hoe mensen zijn en kunnen zijn.
Ik zie wat de politiek vraagt en geeft van een mens.
Mensen kunnen buigen en breken.
De energie die het kost van velen om het goede te zoeken voor een mens (de burger in dit geval).
Blijf dit allen vooral doen allen, ik zal waar ik kan jullie steunen hierin.
Stem van Krimpen is voor iedereen … zeker in deze tijd.
Allen een goede nazomer gewenst.



Politiek … | Edmée Bartelse

Op school volgde ik met interesse de lessen politiek. Politiek in actie, op het nieuws, ik snapte
het niet altijd. Want hoe kun je nou tegen iets stemmen wat gewoon echt een goed idee is en
waar iedereen beter van wordt? Persoonlijke meningen, ervaringen, overtuigingen, het speelt
allemaal een rol in visievorming, je stemgedrag, waar je je wel of juist niet voor gaat inzetten.
Politiek is strategische keuzes maken, politiek is gevoel, politiek is een missie. En tegelijkertijd
lijkt politiek ook een groot spel. Een spel waarbij vals wordt gespeeld, dingen gebeuren die je

niet verwacht had, zoals gaan voor eigen gewin en belang.

Ik was en ben altijd graag het braafste meisje van de klas. In ieder geval doe ik niet mee aan valsspelen en
heb ik een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ga ik het spel meespelen met alles wat erbij komt kijken? Of blijf ik
dicht bij mijzelf, de kiezers en de normen en waarden van de Stem van Krimpen?

Na nu een paar maanden als burgerraadslid te hebben mogen meekijken en met de verhuizing van Wilma
mag ik het stokje van haar overnemen en de voor mij nieuwe uitdaging aangaan.

Een ding weet ik zeker, ik blijf dicht bij mijzelf: rechtvaardig, strijdlustig gaan waar ik voor sta, opkomen voor
het beste voor (in dit geval) Krimpen aan den IJssel en haar inwoners. Vanuit gevoel strategische keuzes
maken … spannend! Ik kijk er naar uit.

Edmée Bartelse is burgerraadslid en wordt 22 september geïnstalleerd als raadslid

Van ons beoogd burgerraadslid  | Mitchell Hettema

Op 15 februari 2021 kreeg ik de vraag van Saskia of ik het leuk zou vinden om me aan te sluiten
bij Stem van Krimpen. De landelijke maar ook de lokale politiek vond ik altijd al interessant en de
waarden waar Stem voor Krimpen voor staat paste voor de volledige 100% bij mij. Ik zei ja!

Bij een eerste digitale vergadering werd er aan mij onder andere gevraagd, waar ik nieuwsgierig
naar was binnen de politiek, onderwerpen die ik interessant en belangrijk vond en mijn
verwachtingen. Ik herinner me goed dat ik onder andere echt benieuwd was of “achterkamertjes” politiek bestond.
De verkiezingen van een tijdje terug hebben dit helaas bevestigd. Hoe blij dat ik was met de uitslag in Krimpen, met
al die stemmen voor lokale partijen, des te meer ik teleurgesteld ik was in de coalitievorming. Niet omdat wij
uiteindelijk niet in de coalitie zijn gekomen, meer omdat ik van dichtbij zag hoe snel beloftes en standpunten
overboord werden gegooid voor een plekje in de coalitie. Voor mij maakt het niet uit waar Stem van Krimpen plaats
neemt, we doen het namelijk voor onze kiezers en voor de rest van de inwoners van Krimpen aan den IJssel, het
maakt niet uit op welke stoel we plaatsnemen in de raad.

In september vertrekt Wilma bij ons in verband met een verhuizing, waardoor ik de rol krijg van burgerraadslid. Ik
kijk hier ontzettend naar uit, en iedereen mag er volledig op vertrouwen dat Stem van Krimpen haar standpunten zal
blijven benoemen, er aandacht voor zal vragen, maar het belangrijkste hier niet van zal afwijken!

Wilma, ontzettend bedankt voor de jaren dat je je hebt ingezet voor Krimpen!
Verder wens ik iedereen een leuke en gezonde nazomer toe, en graag tot in september!

Mitchell wordt 22 september 2022 geïnstalleerd als burgerraadslid

Lees meer op onze website
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