
Van Maart tot nu....
Fractievoorzitter Wilco Slotboom-Zeedijk
Zo op het einde van het jaar een nieuwsbrief. De vraag is niet of ik wat te schrijven
heb maar waarover.
De afgelopen periode was zeer moeilijk voor ons als Stem van Krimpen. Jullie
weten de uitkomst van de verkiezingen. Weliswaar 1 zetel minder maar nog
steeds 4,  waarvoor dank! Leefbaar Krimpen met onze oude voorzitter had 6
zetels. Die startte dus de informatieronde. Het advies was om een niet te kleine
meerderheid te hebben om te voorkomen dat een 1 zetelpartij de boel kon
gijzelen. Er waren 2 voorstellen en wij kwamen in beide voor. Dat zorgde voor rust
van ons uit. Een optie zonder SGP en een optie zonder Leefbaar. Tijdens dat
proces hebben deze 2 partijen elkaar gevonden en met een andere SGP volger,
het CDA, erbij gingen zij verder. Vervolgens een proces waarbij, behalve CU, alle
andere partijen opzij zijn geschoven zonder iets te doen met hun inbreng. Het zij
zo, ook dat is democratie. Wat in het vervolg vervelend is? De coalitie doet alles
wat ze zelf leuk vinden. Leefbaar Krimpen vind alles goed waar ze tot maart nog
tegen waren. Of het nu gaat om de verhoging van lokale lasten of het aantrekkelijk
maken van de Crimpenhof, zonder te praten over zondagsopening. Lastig voor
ons. Maar we laten ons niet kisten! Juist om ook nu in de raad een ander geluid te
laten horen. Wanneer de SGP niet wil gaat niets door, maar wij willen wel dat u,
via ons, gehoord wordt. We denken na over hoe we dit in de toekomst kunnen
voorkomen. Om Krimpen niet terug laten zakken in de 70’er jaren van de vorige
eeuw. Daar hebben we wel jullie steun en hulp voor nodig. Niet alleen in 2023
maar ook verder. Ik heb er zin an!

Een woordje van Ruud Nelissen
Voorzitter van het bestuur van Stem van Krimpen.

Er ligt al bijna weer een (politiek bewogen) jaar achter de rug en ik hoop dat het jaar 2022 u

gebracht heeft wat u er van verwachtte!

In dit afgelopen jaar waren de verkiezingen en dat heeft ons als partij 1 zetel gekost. Daarna was

het tijd om gesprekken te voeren voor een coalitie. Wat was onze verbazing groot dat Leefbaar

Krimpen, die jarenlang recht tegenover deze zelfde partijen stond, samen met de SGP en CDA in

een coalitie kwam!

Voor mij als voorzitter kwam dit over als een mes in de rug. Tijdens de verkiezing avond riep de

fractie voorzitter van de SGP nog zo hard dat iedereen het kon horen "nooit maar dan ook nooit

met Leefbaar Krimpen in een coalitie te gaan zitten" en ook Leefbaar Krimpen was duidelijk in hun

programma en uitingen. Maar ja, ook de lokale politiek is soms niet eerlijk, zo veel is mij inmiddels

wel duidelijk geworden.

Leefbaar Krimpen heeft, zo voel ik dat, haar ziel en verkiezingsprogramma verkocht aan de andere

partijen om maar op het pluche te zitten. Dat wij niet in de coalitie zitten, weerhoudt ons als Stem

van Krimpen er in ieder geval niet van om de komende jaren er alles aan doen om er voor de

inwoners van Krimpen te zijn. De fractie zal dan ook met hun geweldige en positieve inzet kritisch

de bewegingen van de coalitie volgen en hun en uw Stem waar nodig laten horen.

Ik wens u en uw geliefden een gezond en gelukkig nieuw jaar en zie u graag op 11 januari op onze

Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaars receptie in de Tuyter!

De lokale politiek is belangrijker dan ooit!  
Fractielid en als langstzittend raadslid nestor van de gemeenteraad

Algemeen bestuurslid Saskia M.N. Oudshoorn – van der Meulen

Nog een paar dagen en dan ligt 2022 weer achter ons. Het jaar van de
verkiezingen, het jaar dat de Corona maatregelen eindelijk achter ons lijken te
liggen, de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen die die afschuwelijke gebeurtenis
heeft wereldwijd, de explosie van de energieprijzen en alle kosten die daarmee
samenhangen… het lijkt alsof we van de ene crisis in de andere belanden. 
Ik denk dat als Corona mij iets geleerd heeft, is dat je het geluk vooral dichtbij huis
moet zoeken. In de natuur, wandelingen maken, samen eten, spelletjes doen, een
filmpje kijken met elkaar. Het leven hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn om
een fijn leven te zijn. Alles wat zich afspeelt rondom ons huis is belangrijker
geworden. De leefomgeving, de mogelijkheden om te ontspannen op loop- of
fietsafstand, zo maar ergens op een terrasje een ijsje of een hapje kunnen eten, op
zondag op het gemak boodschappen kunnen doen en uitgebreid koken, een
gezellig drankje doen met elkaar of zoals onlangs de Winterfair die voor het eerste
georganiseerd werd: ook - of misschien wel juist - die kleine dingen spelen een
grote rol in het welzijn van ons allemaal. 
Niet zelden lopen jammer genoeg irritaties in de buurten op en komt de
leefbaarheid in het geding. De omstandigheden in iedere wijk zijn niet altijd
optimaal en inwoners kampen met een diversiteit aan problemen. Kortom, de lokale
politiek is belangrijker dan ooit!
U heeft het al kunnen lezen in de bijdrage van onze voorzitter: de coalitievorming
begin dit jaar is niet gegaan zoals het eigenlijk had moeten gaan met als resultaat
dat wij niet in de coalitie zitten, hoewel wij in de beiden varianten van het voorstel
door de formateur stonden. Stem van Krimpen blijft daar niet bij stilstaan, we
moeten door en we gaan ook door, met de visie die wij voor Krimpen voor ogen
hebben. Voor en mét de inwoners, met u, en zonder concessies te hoeven doen
om maar op het pluche te blijven zitten. We blijven de accenten leggen op en
vragen aandacht voor de dingen die wij belangrijk vinden en daar zet onze
voltallige fractie zich met hart en ziel voor in.
Gelukkig weten een hoop van jullie ons al te vinden en zijn jullie betrokken bij alles
wat we doen en openhartig met jullie delen. We zijn aan het bedenken hoe we nog
beter met u in contact kunnen komen de komende jaren.
Ik ben uw Stem en altijd bereikbaar op saskia@stemvankrimpen.nl. Ik hoor graag
van u!

Ik wens jullie allen vooral gezondheid voor 2023!

Heeft u interesse om zich ook politiek in te zetten voor Krimpen of misschien
zelfs wel op onze kieslijst te komen: meldt u aan op info@stemvankrimpen.nl

Wij ontmoeten u graag! 

Luisteren om te leren
Fractielid Edmee Bartelse

De afgelopen maanden mocht ik als
Burgerraadslid en sinds september
als Raadslid meekijken en meedoen
in de Krimpense Gemeenteraad
waar ik met veel plezier de Stem
van Krimpen vertegenwoordig. Wat
mij opvalt, en ik ook nog het meest
aan moet wennen, is dat politiek een
spel is. Binnen de politiek wordt er
voornamelijk 'geluisterd' om zo snel
mogelijk je eigen antwoord te
kunnen geven daar waar ik juist
gewend ben te luisteren om te leren
van wat er gezegd wordt. Al lijkt het
in de politieke omgeving de manier
van luisteren te zijn, ik vind het een
gemis dat er (nog?) niet geluisterd
wordt om te leren van elkaar. Stel
we doen dat wat meer, hoe zouden
de vergadering er dan uit zien? Hoe
wordt er dan gedebatteerd? Wellicht
een mooie uitdaging...
Ik kijk uit naar 2023 waarin ik nog
meer mag leren van de politiek in
Krimpen, van mijn collega's/  Mijn
voornemen voor het nieuwe jaar is
om meer in gesprek te gaan met de
inwoners van Krimpen, met u, om zo
nog beter uw stem te kunnen
vertegenwoordigen.
Ik maak graag kennis! 

Ik wens iedereen een liefdevol en
gezond nieuw jaar!

2022, een bewogen jaar!
Fractielid Mitchell Hettema

Dat 2022 een bewogen jaar was
staat wel vast! De verschrikkelijke
oorlog in Oekraïne, de enorme
inflatie en nog veel meer. Ook
politiek was het een bewogen jaar,
zowel landelijk als in onze gemeente
Krimpen a/d IJssel. 
Na de verkiezingsuitslag en de
moeizame formatie hebben wij als
partij plaats genomen in de
oppositie, waar we overigens al
mooie resultaten hebben behaald.
Denk bijvoorbeeld aan de motie van
ons raadslid Margot Wekker,
Bloedserieus. Een motie die door de
gehele raad werd aangenomen om
menstruatiearmoede in onze
gemeente tegen te gaan. 
Ook persoonlijk voor mij was het
een jaar met verrassingen. Tijdens
de verkiezingen stond ik op plek 7
van de kieslijst- en inmiddels mag ik
mij (tijdelijk) raadslid noemen. Door
verhuizing buiten Krimpen a/d IJssel
zijn onze collega's Wilma en
Sebastiaan helaas bij ons
weggegaan, en Margot is aan het
revalideren. De maanden dat
Margot herstellende is zal ik dus
plaatsnemen in de raad en ik kijk
hier ontzettend naar uit! 

Ik wens iedereen een ontzettend
mooi en gezond 2023 toe! 
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