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De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) is een lokale politieke 
partij die opkomt voor de inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente 
Krimpenerwaard. Zij draagt bij aan het waarmaken van zaken die bij de inwoners en 
ondernemers spelen. Zo werken we samen aan een goede woon-, leef- en 
werkomgeving. 

Dankzij de steun van vele kiezers uit de Krimpenerwaard kan Gemeente Belang 
Krimpenerwaard deel uitmaken van de eerste coalitie in de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard met twee wethouders in het college. 

Dit college, waar Gemeente Belang Krimpenerwaard deel van uitmaak, heeft in drie 
jaar o.a. de volgende prestaties geleverd: 

- Een financieel gezonde gemeente 
- Dienstverlening op een hoog niveau 
- Welzijnspunten voor alle kernen 
- 200 nieuwe woningen voor diverse doelgroepen 
- Goed voorzieningen niveau 
- Flinke impuls voor het toerisme 
- Flinke stappen gezet met betrekking tot duurzaamheid 
- Diftar in de gehele gemeente 
- Transitie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag haar beleid in de komende 
raadsperiode continueren. Met de invoering van de omgevingswet bundelt de 
overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke 
projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen. 
Daar heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard al een start mee gemaakt in 
Schoonhoven Noord en Galgoord in Haastrecht. 

De ambitie van Gemeente Belang Krimpenerwaard voor de komende periode is 
helder. Gemeente Belang Krimpenerwaard is wederom bereid om 
bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij willen graag onze gemeente nog beter 
maken voor haar inwoners, ondernemers, agrariërs en organisaties. 

Naarmate de landelijke overheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan 
de gemeenten overdraagt, zijn gemeentebestuur en inwoners steeds meer op elkaar 
aangewezen. Het is daarmee van groot belang dat onze inwoners kunnen 
terugvallen op vertegenwoordigers die de plaatselijke situatie goed kennen en voor 
wie de leefbaarheid in alle woonkernen voorop staat. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard is ambitieus en realistisch. De reeds bestaande 
stevige sociale structuren in de Krimpenerwaard worden door Gemeente Belang 
Krimpenerwaard benut en ingezet om de directe leefomgeving in onze kernen te 
optimaliseren. Korte communicatielijnen tussen gemeente, inwoners, verenigingen, 
ondernemers en agrariërs zijn essentieel hierin. 
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Het slagenlandschap van de Krimpenerwaard is uniek. Gemeente Belang 
Krimpenerwaard staat voor het behoud van dit unieke landschap. Er moet daarom 
een goede balans zijn tussen vitaliteit en ondernemerschap enerzijds en rust, ruimte 
en groen anderzijds. 
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard roept alle stemgerechtigden in onze gemeente 
op om op 21 maart haar stem uit te brengen op lijst 1.  
 

 
De belangrijke items uit het verkiezingsprogramma van 

Gemeente Belang Krimpenerwaard voor u op een rij  

• De overgang naar een duurzame en/of circulaire economie is volgens 
Gemeente Belang Krimpenerwaard onvermijdelijk. Ontwikkelingen op dit 
gebied kunnen op onze steun rekenen. (meer leest u op blz 9) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard is er voorstander van om de overgang naar 
duurzaamheid in de Krimpenerwaard met de inwoners, bedrijfsleven en 
verenigingen te bespreken en samen vorm te geven. (meer leest u op blz 14) 

• De reeds bestaande en stevige sociale structuren in de Krimpenerwaard 
worden door Gemeente Belang Krimpenerwaard benut en ingezet om de 
directe leefomgeving in onze kernen te optimaliseren. (meer leest u op blz 2) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een seniorenvriendelijke 
gemeente. De centrum gebieden van de kernen achten wij hiervoor de 
meest geschikte locaties. (meer leest u op blz 7) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor een bestuursstijl van de 
menselijke maat en (verwacht) intensieve participatie van onze inwoners en 
ondernemers. (meer leest u op blz 5) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor het behoud van vitale, leefbare 
kernen waar het prettig wonen is voor jong en oud, nu en in de toekomst.  
(meer leest u op blz. 6) 

• Middenstanders/winkeliers krijgen vrije keuze om op zondag gesloten of open te 
zijn. (meer leest u op blz 6) 

• De sluitingstijden van de horeca kunnen ingevuld worden tot uiterlijk 05.00 uur. De 
horecaondernemer kan zelf beslissen of hij/zij daar gebruikt van wenst te maken. 
(meer leest u op blz 6) 

• De huidige sportaccommodaties wil Gemeente Belang Krimpenerwaard op een 
verantwoorde wijze in stand houden. Uiteraard geldt dit tevens voor voorzieningen 
als dorpshuizen, verenigingsgebouwen, zwembaden etc. (meer leest u op blz 6) 
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• Gemeente Belang Krimpenerwaard is voorstander van meer blauw op straat. 

 Een uitbreiding van het aantal wijkagenten/BOA’s kan hierin bijdragen. Het 

 uitgangspunt dient 1 wijkagent per 5000 inwoners te zijn. (meer leest u op blz 7) 

• Om de economische bedrijvigheid te bevorderen is Gemeente Belang 
Krimpenerwaard er voorstander van om daar waar mogelijk, de infrastructuur aan 
te passen. Als voorbeeld noemen wij de aanleg van een rotonde bij het 
bedrijventerrein Stolwijk Zuid. Het autovrij maken van centra in de kernen (bv 
Schoonhoven) heeft niet de voorkeur van Gemeente Belang Krimpenerwaard.  

(meer leest u op blz 9) 

•  De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard van zowel de oost- als westkant 
heeft voor Gemeente Belang Krimpenerwaard hoge prioriteit. Goede 
bereikbaarheid van de Krimpenerwaard is een belangrijk gegeven en kan een 
bijdrage leveren aan een gunstig leef- en ondernemersklimaat in onze 
gemeente. Gemeente Belang Krimpenerwaard streeft onder andere naar een 
oplossing voor de Algeracorridor. (meer leest u op blz 11) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard zet in op de beschikbaarheid van snel internet 
en goede 4G ontvangst in de gehele Krimpenerwaard. Dit kan door aanleg van 
een glasvezelnetwerk of door gebruik te maken van beschikbare draadloze 
technieken. Uitgangspunt is een stabiele en snelle verbinding voor het gebruik van 
hedendaagse toepassingen. Gemeente Belang Krimpenerwaard denkt daarbij aan 
medische systemen, alarmsystemen en internet/TV/Telefonie. (meer leest u op blz 9) 

•  Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een goed openbaar vervoer 
(zowel over de weg als over het water) in de Krimpenerwaard. Mobiliteit doet 
verbinden. (meer leest u op blz 6) 

•  Goede woningen voor alle doelgroepen is wat Gemeente Belang Krimpenerwaard 
voorstaat. Dat betekent dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor 
de verschillende doelgroepen. Dit moet leiden tot een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling in de Krimpenerwaard en het behoud van het 
voorzieningenniveau in alle kernen. De woonvisie Krimpenerwaard is hier leidend 
in. Bouwen in alle kernen. (meer leest u op blz 12 )  

•  Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor het invoeren van een meerjarige 
activiteitenvergunning  zodat niet jaarlijks dezelfde vergunning hoeft te worden 
aangevraagd. (meer leest u op blz 6) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard is voorstander van kleinschalige woon-
zorgcomplexen in de kernen. (meer leest u op blz 12) 

• Gemeente Belang Krimpenerwaard is tegen de winning, in welke vorm dan ook, 
van fossiele brandstof in de Krimpenerwaard. (meer leest u op blz 13) 

• Het rapport van professor Riek Bakker waarin o.a. gesproken wordt over de 
thema’s waterveiligheid, bodemdaling , economie en werk, landbouw, 
natuur, mobiliteit, wonen en voorzieningen alsmede de energietransitie 
wordt integraal onderdeel bij de discussie voor ontwikkelingen in de 
Krimpenerwaard. (meer leest u op blz 13) 

4 
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SAMENWERKEN ZORGT VOOR EEN STERKE GEMEENTE 

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor een bestuursstijl van de 

menselijke maat en een intensieve participatie van onze inwoners en 

ondernemers. 

Nieuw beleid ontwikkelt Gemeente Belang Krimpenerwaard in samenwerking met 

inwoners en ondernemers. Themabijeenkomsten zijn daar een goed instrument 

voor. Ondernemende politiek met een sterk gevoel voor de lokale situatie daar staat 

Gemeente Belang Krimpenerwaard voor!  

Het verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening blijft een actiepunt voor 

Gemeente Belang Krimpenerwaard. Inwoners moeten meer informatie en diensten 

van de gemeente via de gemeentelijke website aangeboden krijgen. Het zorgvuldig 

omgaan met de  persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit. Het is voor Gemeente 

Belang Krimpenerwaard vanzelfsprekend dat voor de inwoners die offline zijn de 

dienstverlening fysiek aanwezig blijft. 

De gemeentepagina in de lokale streekbladen blijft intact voor die inwoners die op 
de hoogte willen blijven van het gemeentenieuws. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil dat de gemeente Krimpenerwaard brieven en 
vragen van inwoners binnen een termijn van maximaal 6 weken inhoudelijk 
afhandelt. Lukt dit niet dan wordt aangegeven op welk moment er wel een antwoord 
te verwachten valt. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit ervoor om bij alle grote projecten die 
gevolgen hebben voor de leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners, 
bewonersavonden te organiseren, zodat zij rechtstreeks bij hun directe 
leefomgeving betrokken blijven. De daarbij naar voren gekomen haalbare 
suggesties worden betrokken bij de plan- en besluitvorming. Het terugkoppelen 
naar de inwoners is in dit proces ook belangrijk.  
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard anticipeert op de bevolkingssamenstelling van 
de Krimpenerwaard. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal proactief op dit dossier 
opereren, onder andere door bij betrokken instanties te pleiten voor het verwijderen 
van het predicaat “Anticipeerregio Krimp”. 
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VITALE KERNEN ALS DOEL 

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor het behoud van vitale, leefbare 
kernen waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor jong en oud, nu en in 
de toekomst. 

Zo krijgen middenstanders/winkeliers de keuze om op zondag open te zijn. De 
sluitingstijden van de horeca worden in het weekend gemaximaliseerd tot 05.00 
uur. Horecaondernemers kunnen uiteraard eerder sluiten. 

Onderhoud van straten en openbaar groen, waaronder ook het onderhoud van 
onze begraafplaatsen, blijft een punt van aandacht van Gemeente Belang 
Krimpenerwaard. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil activiteiten van verenigingen blijven 
ondersteunen en is voorstander van een goed vrijwilligersbeleid. Daarnaast pleit 
Gemeente Belang Krimpenerwaard voor het invoeren van een 
activiteitenvergunning voor een langere periode om op deze wijze de bureaucratie 
tegen te gaan. 

Sport draagt bij aan een goede gezondheid en het bevorderen van sociale 
contacten. Daarom vindt Gemeente Belang Krimpenerwaard het belangrijk dat sport 
voor iedereen betaalbaar blijft. Recentelijk heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard 
er voor gezorgd dat alle kinderen in de Krimpenerwaard een zwemdiploma kunnen 
halen, door een financiële regeling te introduceren voor minder draagkrachtigen. 
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen aan het bovenstaande een 
bijdrage leveren. 

De huidige sportaccommodaties wil Gemeente Belang Krimpenerwaard op een 
verantwoorde wijze in stand houden. Uiteraard geldt dit tevens voor voorzieningen 
als dorpshuizen, verenigingsgebouwen, zwembaden en ontmoetingsplaatsen voor 
de jeugd etc. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil inspelen op de wensen van de gebruikers 
van onze bibliotheken die in toenemende mate gebruik gaan maken van de digitale 
mogelijkheden. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard investeert liever in leefbaarheid en 
voorzieningen in de kernen dan de bouw van een nieuw gemeentehuis. 
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een goed openbaar vervoer 
(zowel over de weg als over het water) in de Krimpenerwaard. Mobiliteit doet 
verbinden. 
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Daar waar het reguliere openbaar vervoer in de Krimpenerwaard niet toereikend 
is kunnen kleinschalige initiatieven zoals "vervoer op maat/buurtbus'' uitkomst 
bieden. Tevens zal onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn van 
een waterbusverbinding met het Rotterdamse. 
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit ervoor om de toezichthoudende rol van 
de politie te verhogen. De maatschappelijke behoefte aan meer blauw op straat 
wordt gesteund door Gemeente Belang Krimpenerwaard. De wijkagent zal veel 
meer herkenbaar en aanwezig moeten zijn in onze kernen. Een uitbreiding van 
het aantal wijkagenten/boa's kan hieraan bijdragen. Het uitgangspunt dient 1 
wijkagent per 5000 inwoners te zijn. 

Daarnaast wil Gemeente Belang Krimpenerwaard als ondersteuning van het 
politiewerk ook BOA‘s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) inzetten voor 
toezicht en handhaving van een aantal specifieke taakvelden zoals milieu, afval, 
verkeer en drank- en horecawetgeving. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wenst een regelmatig overleg met de politie 
over de lokale veiligheidssituatie teneinde de lokale prioriteiten op het gebied van 
veiligheid gezamenlijk te bepalen. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard stimuleert buurtpreventie door de vorming van 
buurtwhatsappgroepen, naast de al aanwezige initiatieven zoals 
buurtcoördinatoren. Daarnaast stimuleert Gemeente Belang Krimpenerwaard de 
deelname aan burgernet. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil beleid ontwikkelen om de 
administratieve lastendruk voor burgers en ondernemers verder terug te 
dringen. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een seniorenvriendelijke gemeente. 
Om dit te realiseren zullen items als zorg en wonen, veiligheid, voorlichting en 
digitalisering een duidelijke plaats moeten krijgen in het beleid van de gemeente. 
Gemeente Belang Krimpenerwaard wil dit seniorenvriendelijke beleid concretiseren 
in samenwerking met betrokkenen en belangenorganisaties. 
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GEDEGEN FINANCIEEL BELEID 

Een goede financiële positie en een solide begroting zijn voor de gemeente 
Krimpenerwaard en haar toekomst belangrijk. Gemeente Belang Krimpenerwaard is 
voorstander van een strikte begrotingsdiscipline. Investeren waar nodig, behoudend 
waar het moet. Geld kan maar één keer worden uitgegeven. 

Uitgangspunt is het toepassen van alleen de inflatiecorrectie op de lokale lasten. 

Als onderdeel van de begrotingsdiscipline wordt bij het initiëren van nieuw beleid het 
oude beleid geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het spreekt voor zich dat de 
taken die het Rijk naar de gemeente heeft overgeheveld niet als zogenaamd "nieuw 
beleid" worden gezien. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard blijft kritisch kijken naar de 
kostentoerekening van leges en heffingen. De insteek van Gemeente Belang 
Krimpenerwaard is: maak gebruik van reeds bestaande informatie. 
 
Als de uitkering van het rijk substantieel daalt, gaat Gemeente Belang 
Krimpenerwaard lastige keuzes niet uit de weg. Hierbij willen wij steeds in overleg 
met inwoners, ondernemers en organisaties zoeken naar mogelijkheden. Dit om het 
voorzieningenniveau op peil te houden.  
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BEVORDEREN VAN EEN STERKE LOKALE ECONOMIE 

De overgang naar een duurzame en/of circulaire economie is onvermijdelijk volgens 
Gemeente Belang Krimpenerwaard. Ontwikkelingen op dit gebied kunnen op steun 
van Gemeente Belang Krimpenerwaard rekenen. De gemeente kan hierin 
faciliterend optreden. Wat lokaal kan lokaal doen. 

Daarnaast heeft de economische ontwikkeling voor Gemeente Belang 
Krimpenerwaard een hoge prioriteit. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil een 
ondernemende vitale gemeente Krimpenerwaard, één die mensen ruimte en 
kansen biedt om te ondernemen binnen een gezond werk- en leefklimaat. 

De regionale structuurvisie detailhandel is uitgangspunt voor nieuwe 
ontwikkelingen in onze gemeente. Het detailhandelsbeleid dient afgestemd te 
worden met de buurgemeenten. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard blijft zich inzetten om de regel- 
en handhavingsdruk voor het bedrijfsleven te verminderen. 

Om het ondernemersklimaat te stimuleren is Gemeente Belang Krimpenerwaard 
voorstander van een bedrijfsinvesteringsfonds. Gemeente Belang Krimpenerwaard 
denkt hierbij in eerste instantie aan de wettelijke BIZ-regeling (Bedrijven 
Investerings Zones). 

Gemeente Belang Krimpenerwaard zet in op de beschikbaarheid van snel internet 
en goede 4G ontvangst in de gehele Krimpenerwaard. Dit kan door aanleg van een 
glasvezelnetwerk of door gebruik van beschikbare draadloze technieken. 
Uitgangspunt is een stabiele en snelle verbinding voor het gebruik van 
hedendaagse toepassingen. Gemeente Belang Krimpenerwaard denkt daarbij aan 
medische systemen, alarmsystemen en internet/TV/Telefonie. 

Een nauwe samenwerking met de Federatie van Ondernemerskringen in de 
Krimpenerwaard (FOK), winkeliersverenigingen en agrarische belangenorganisaties 
biedt voordelen. Bestaande bedrijven moeten kunnen ontwikkelen, moderniseren of 
verplaatsen, want zij zorgen voor een stabiel ondernemersklimaat en behoud van 
werkgelegenheid. Daarnaast geven deze bedrijven dikwijls een belangrijke impuls 
aan het verenigingsleven. 

 
Om de economisch bedrijvigheid te bevorderen is Gemeente Belang 
Krimpenerwaard er een voorstander van om daar waar mogelijk de infrastructuur 
aan te passen. Als voorbeeld noemen wij de aanleg van een rotonde bij het 
bedrijventerrein Stolwijk Zuid. Het autovrij maken van centra van kernen (bv 
Schoonhoven) heeft niet de voorkeur van Gemeente Belang Krimpenerwaard. 
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GASTVRIJ VOOR RECREANT EN TOERIST 

Het promoten van de gemeente krijgt vorm door samenwerking tussen gemeente 
en ondernemers in de Krimpenerwaard. Netwerkbijeenkomsten van (recreatie) 
ondernemers zijn daar een goed middel voor. Gemeente Belang Krimpenerwaard 
pleit er voor om nog meer als nu het geval is de gemeente Krimpenerwaard op de 
recreatieve en toeristische kaart te zetten zowel in Nederland als daar buiten. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil optimaal gebruik maken van de ruimte in 
het “Bestemmingsplan buitengebied” als het gaat om andere activiteiten dan 
agrarische bedrijvigheid, bijvoorbeeld Bed & Breakfast, gericht op recreatie en 
kleinschalige horeca. 

Om de gemeente Krimpenerwaard aantrekkelijk te maken voor toeristen 
ontkomt men er tegenwoordig nier meer aan om camperplaatsen te realiseren. 
Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit er dan ook voor om de mogelijkheden 
voor het realiseren van camperplaatsen te onderzoeken. 

Ook voor het toerisme is het volgens Gemeente Belang Krimpenerwaard een 
goede zaak als de waterbus tussen Rotterdam en Schoonhoven gaat varen. 

Het promoten van streekproducten dient gecontinueerd te worden.  
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard wil de wandel-, fiets-, ruiter-, mountainbike-, en 
waterrecreatie in de Krimpenerwaard bevorderen en promoten. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor het meer onder de aandacht brengen 
van het cultuurhistorisch karakter van het gebied. 
 
Het karakteristieke veenweidegebied met haar slagenlandschap is geen museum, 
maar moet dynamisch en economisch goed te onderhouden zijn, met waardering 
voor het oorspronkelijke karakter. 
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MOBILITEIT - VEILIGHEID 

Verkeersmaatregelen in het kader van "Duurzaam en Veilig" blijven inzet van 
het beleid. Hierbij wordt de aanleg van verkeersdrempels in onze gemeente als 
ongewenst beschouwd. Bestaande verkeersdrempels dienen zoveel mogelijk 
verwijderd te worden. Bij herinrichting krijgt uitbreiding van de 
fietsvoorzieningen bijzondere aandacht.  

Gemeente Belang Krimpenerwaard vraagt voortdurend aandacht voor 
verkeersonveilige situaties in en rond al onze kernen; en vraagt scherpere 
controles op naleving van de snelheid in de gemeente Krimpenerwaard. 
Het gebruik van motoren op de dijken dient waar nodig aan banden te worden 
gelegd door middel van een snelheidsbeperking en/of een verbod. 

Tevens vragen wij aan de politie om meer aandacht voor de verkeersveiligheid in 
de buitengebieden. Daarbij denken wij aan controle op het zware verkeer en 
aandacht voor de verkeersonveilige situaties op de schoolroutes. Dagelijks gaan 
veel scholieren op de fiets naar school. Om de verkeersveiligheid voor deze groep 
verkeersdeelnemers te verbeteren dienen ook de schoolroutes tussen de kernen 
goed verlicht te zijn. In verkeerslessen op school, zowel in theorie als in praktijk, 
moeten scholieren bewust worden gemaakt van hun eigen rol in het verkeer. 

Een belangrijk aandachtspunt is het vergroten van de veiligheid in de eigen 
leefomgeving. Dit kan verbeterd worden door o.a. groenonderhoud en verlichting 
van achterpaden en buitengebieden. 

Goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard (bijvoorbeeld via de 
Algeracorridor) is een belangrijk gegeven dat een bijdrage kan leveren aan een 
gunstig ondernemersklimaat. Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met 
het feit dat de gemeente Krimpenerwaard gesprekspartner is in gesprekken om de 
ontsluiting aan de westkant en oostkant van de gemeente te verbeteren. 

Veiligheid is en blijft een aandachtspunt voor Gemeente Belang Krimpenerwaard. 
 Gemeente Belang Krimpenerwaard blijft aandringen bij de verschillende organisatie 
 voor het realiseren van de vereiste aanrijtijden van de hulpdiensten. 
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MEER BOUWEN ! OOK VOOR JONGEREN 

Goede woningen voor alle doelgroepen is wat Gemeente Belang Krimpenerwaard 
voorstaat. Dat betekent dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor 
de verschillende doelgroepen. Dit moet leiden tot een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling en behoud van het voorzieningenniveau in alle kernen. 
De woonvisie Krimpenerwaard is hier leidend in. Gemeente Belang 
Krimpenerwaard bouwt graag in alle kernen. 
 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil koopwoningen voor verschillende 
doelgroepen bereikbaar maken. Dat kan bereikt worden door middel van 
startersleningen met als koopgrens een sociale koopprijs. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard maakt zich hard voor een beleid dat het kopen 
van een woning haalbaar maakt voor starters en mensen die van een huur- naar 
een koopwoning willen verhuizen. Dit kan door te bouwen naar wens via het CPO-
principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), woningbouw te realiseren in 
samenwerking met projectontwikkelaars en het maken van prestatieafspraken met 
woningbouwcoöperaties, bijvoorbeeld over “Kopen naar wens”. 

Er zal door de aantallen te bouwen woningen, maar ook door de soort woningen, 
zoveel mogelijk moeten worden gestuurd op de wensen van inwoners qua leeftijd 
en gezinssamenstelling. Daarnaast zal er op toegezien moeten worden dat er 
voldoende (sociale) huurwoningen en speciale kleinere woningen voor jonge 
starters en 1- 2 persoonshuishoudens beschikbaar blijven of beschikbaar komen. 
De ontwikkeling van tiny houses kan hier onderdeel van zijn. Gemeente Belang wil 
de mogelijkheid van "tijdelijk huren" ontwikkelen. Door maatschappelijke 
ontwikkelingen is hier veel vraag naar. 

Woningen en woonomgeving moeten duurzaam, gezond, veilig, 
levensloopbestendig en afwisselend van bouwstijl. zijn. Dit alles stelt eisen aan het 
stedenbouwkundig ontwerp, de inrichting van de openbare ruimte, het 
woningontwerp en het materiaalgebruik. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard is voorstander van kleinschalige woon-
zorgcomplexen. Een kleinschalig woon- zorgcomplex is een gebouw met een 
(gast)beheerdersechtpaar met ongeveer 16 bewoners. Met deze vorm van 
huisvesting worden bewoners in staat gesteld om zorg te ontvangen in hun 
eigen vertrouwde leefomgeving, in nabijheid van familie en mantelzorgers. 

Huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers wordt vanuit het rijk 
geregisseerd. Gemeenten zijn in dit beleid volgend. Voor een goede participatie 
steunt Gemeente Belang Krimpenerwaard de inzet van organisaties voor hulp 
aan vluchtelingen en asielzoekers. Huisvesting van vluchtelingen en 
asielzoekers dient gespreid door de gehele gemeente plaats te vinden. 

 
Ook de huisvesting van arbeidsmigranten dient gespreid door de gehele gemeente 
plaats te vinden. Concentratie van groepen arbeidsmigranten vindt Gemeente 
Belang Krimpenerwaard niet wenselijk. 
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DUURZAAMHEID: NU DOORPAKKEN 

Wij leven in een tijd waarin milieubewustzijn en duurzaamheid terecht 
steeds belangrijkere aandachtspunten worden. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil het scheiden van afval optimaliseren. Naast 
het reeds ingevoerde Diftar in onze gemeente is Gemeente Belang 
Krimpenerwaard er voorstander van om het afval circulair in te nemen onder de 
noemer "afval is grondstof". Alle initiatieven en mogelijkheden op dit gebied dienen 
onderzocht te worden. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil vanuit veiligheids- en milieubewust 
oogpunt kritisch naar de openbare verlichting kijken. Als de lampen de hele nacht 
voluit branden, drukken de energiekosten op de begroting van de gemeente. 
Gemeente Belang Krimpenerwaard is voorstander van slimme 
verlichtingsarmaturen en het continueren van de vervanging door LED verlichting. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit ervoor dat bij nieuw- en verbouw van 
openbare gebouwen, scholen, woningen en bedrijfsgebouwen gebruik gemaakt 
gaat worden van moderne technieken, zoals zonnepanelen, warmtepompen en 
zonneboilers. Deze innovaties zijn duurzaam en milieuvriendelijker. Hierbij is 
indirect voordeel te behalen in de CO2-uitstoot. Het gasloos bouwen dient dan ook 
gestimuleerd te worden. 

De mogelijkheden voor een overgang naar duurzame energie in de 
Krimpenerwaard, zoals genoemd in het rapport van de commissie Bakker, zijn een 
goed uitgangspunt om deze overgang vorm te geven en uit te bouwen. Om deze 
overgang mede vorm te geven is het gebruik van waterkracht het onderzoeken 
waard. 

Eigenaren (inclusief gemeente en waterschappen) dienen hun watergangen 
te baggeren en schoon te houden. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard is tegen de winning van alle soorten van 
fossiele brandstof in de Krimpenerwaard. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard zet zich in voor dierenwelzijn in de 
Krimpenerwaard. De nota dierenwelzijn dient in de komende 
coalitieperiode geactualiseerd te worden. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor duurzame energie (bv. collectieve 
inkoop van zonnecollectoren) en steunt de voorzetting en initiatieven van de bij dit 
gebied passende duurzame energieprojecten. 
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag de discussie aangaan "hoe om te gaan 
met windturbines in de Krimpenerwaard". Om de overgang naar duurzaamheid te 
voltooien zal op deze vraag een antwoord moeten komen.  
Worden er windturbines in de Krimpenerwaard geplaatst, en zo ja waar, of 
participeert de gemeente Krimpenerwaard in een windturbinepark elders in het land 
om op deze wijze vorm te geven aan de overgang naar duurzaamheid? 
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Gemeente Belang Krimpenerwaard is er voorstander van om de overgang 
naar duurzaamheid in de Krimpenerwaard samen met de inwoners, het 
bedrijfsleven en verenigingen te bespreken en vorm te geven. 
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft recent de suggestie gedaan om de daken 
van sportcomplexen te voorzien van zonnecollectoren. Twee vliegen in één klap, de 
vereniging spaart kosten op energie uit en er wordt invulling aan de overgang naar 
duurzame energie gegeven. Verenigingen die dit willen realiseren dienen dan ook 
gestimuleerd te worden. Daarnaast is Gemeente Belang Krimpenerwaard er 
voorstander van, indien mogelijk, om zonnepanelen te plaatsen op agrarische 
gebouwen. Wij pleiten voor een tweeslag indien er asbestdaken aanwezig zijn:  
asbest eraf zonnepanelen erop. 
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GOED EN BEREIKBAAR ONDERWIJS 

Gemeente Belang Krimpenerwaard hecht veel waarde aan kindcentra voor 
peuters en kleuters. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun 
taalontwikkeling verbeteren. 

Om het behoud van de leefbaarheid in de kernen te borgen is de aanwezigheid 
van een basisschool van essentieel belang. Gemeente Belang Krimpenerwaard 
zal zich daar vanuit een realistische kijk voor blijven inzetten. 

Gepaste huisvesting is voor het voorgezet onderwijs in de Krimpenerwaard 
belangrijk. Het biedt scholen, leerlingen en bedrijfsleven kansen om in elkaars 
ontwikkeling te investeren. Stages en uitwisseling van kennis zijn hierbij 
goede middelen. 

Waar nodig zal de Gemeente Belang Krimpenerwaard in onderwijs investeren. 
Passend onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wij 
vinden het van groot belang dat kinderen het juiste onderwijs dicht bij huis krijgen. 

De uitgaven aan leerlingenvervoer kunnen hierdoor omlaag worden gebracht. 
Gemeente Belang Krimpenerwaard investeert eventueel vrijkomend budget vanuit 
het leerlingenvervoer/jeugdbeleid in het (passend) onderwijs. Het beschikbare 
budget geeft Gemeente Belang Krimpenerwaard liever uit aan kwalitatief goed 
onderwijs dan aan taxikosten. 
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SPORT EN CULTUUR GERICHT OP JONGEREN 
 
Ideeën die door de jongeren zelf worden aangedragen, worden door 
Gemeente Belang Krimpenerwaard serieus genomen en waar mogelijk 
gefaciliteerd. 

Om jongeren inzicht in het openbaar bestuur en politiek te geven initieert 
Gemeente Belang Krimpenerwaard de jeugdgemeenteraad voor leerlingen van de 
basisscholen. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil zich inzetten voor meer faciliteiten die 
aansluiten bij de behoefte van de jeugd, met name voor de groep jongeren van    
12 - 18 jaar. Bestaande faciliteiten dienen te worden behouden en indien nodig 
worden ondersteund. 

Sport en bewegen zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Gemeente Belang 
Krimpenerwaard wil daar een bijdrage aan leveren. Gemeente Belang 
Krimpenerwaard staat voor goede ondersteuning van (sport)verenigingen en 
stichtingen om de inwoners van de Krimpenerwaard in contact te brengen met 
sport en sportverenigingen. 

 
Gemeente Belang Krimpenerwaard steunt initiatieven ter bevordering van cultuur 
en behoud van cultuurhistorische waarden binnen onze gemeente. Om leerlingen 
van de basisscholen hiermee kennis te laten maken pleit Gemeente Belang 
Krimpenerwaard er voor om scholen te faciliteren in cultureel onderwijs, door middel 
van het bv. financieren van busvervoer naar culturele instellingen. 
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GOED VOOR ELKAAR BLIJVEN ZORGEN 

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt het mogelijk gemaakt 
dat ouderen, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte en psychiatrische 
kwetsbaarheid zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze wet geeft 
de gemeente mogelijkheden om te komen tot een goed maatschappelijk en sociaal 
beleid voor al haar inwoners om volwaardig deel te kunnen nemen aan het 
maatschappelijke leven in al haar facetten. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard zal de ontwikkeling van de WMO kritisch 
volgen zodat cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers daadwerkelijk ondersteund 
kunnen blijven worden. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor een stevig preventief jeugdbeleid. 
Gezondheidsprojecten (betreffende voorlichting) over drugs, alcoholmisbruik, 
roken, gezonde voeding en bewegen kunnen op steun van Gemeente Belang 
Krimpenerwaard rekenen. 

Minder draagkrachtigen en mensen die aangewezen zijn op regelingen van 
Sociale Zaken blijven onze aandacht behouden en zullen te allen tijde een beroep 
kunnen doen op goede en sociale regelingen. Een zeer goede voorlichting 
hierover is van groot belang. 

De mogelijkheden die de Participatiewet en de sociale werkvoorziening bieden 
op het gebied van re-integratie, werkervaring, inburgering en 
(volwassen)educatie moeten optimaal worden benut. 

Dagopvang voor senioren is voor Gemeente Belang Krimpenerwaard een belangrijk 
item als bijdrage voor een goede leefomgeving, en dient zoveel mogelijk op locaties 
binnen onze kernen aangeboden te worden. 

Initiatieven voor dagbesteding ten behoeve van mensen met een beperking 
moeten zoveel mogelijk ondersteund worden. 
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VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS MAKEN HET VERSCHIL 

Gemeente Belang Krimpenerwaard gelooft in de kracht van de lokale 

samenleving en onze inwoners. Oud kunnen worden in de eigen kern is ons devies, 

tegelijkertijd realiserend dat dit niet altijd mogelijk is. Om die kracht tot zijn recht te 

laten komen is een goed lokaal vangnet aan voorzieningen nodig. De 

dienstverlening van de gemeente en de lokale partners moet hier goed op 

aansluiten: die eigen kracht moet waar nodig worden ondersteund en aangevuld 

door maatwerk. Mantelzorgers verdienen maximale aandacht, waardering en 

ondersteuning onder andere via respijtzorg. 

Van degenen die ondersteuning krijgen in welke vorm dan ook, wordt gevraagd 

om iets terug te doen voor de samenleving en hun omwonenden. Iedereen kan 

een nuttige bijdrage leveren, hoe klein ook. Dit samenbrengen van vraag en 

aanbod wordt gecoördineerd. 

Vrijwilligers worden zo nodig begeleid en krijgen ondersteuning om met de 

nieuwe taken en doelgroepen om te gaan. 

Van welzijnsinstellingen wordt gevraagd zich in te zetten voor alle doelgroepen die 

ondersteuning nodig hebben. De nadruk wordt gelegd op ‘vroege signalering’ en 

snel ingrijpen in situaties, die ter voorkoming van erger, ondersteuning nodig 

hebben. 

Het werk van de Welzijnsorganisaties wordt door Gemeente Belang 

Krimpenerwaard sterk gewaardeerd. Ook zij hebben een belangrijke rol bij het 

uitvoeren van de Participatiewet en het ondersteunen van mantelzorgers: zij zullen 

daarvoor gefaciliteerd moeten worden. 

Vrijwillige inzet gaat voor professionele inzet. Alle inwoners hebben in hun 

directe omgeving een bereikbare open inloopmogelijkheid voor ontmoeting en 

verbinding bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik van openbare ruimten en 

dorpshuizen. 

Voor inwoners met een smalle beurs achten wij gratis juridisch advies 

noodzakelijk. Gemeente Belang Krimpenerwaard denkt daarbij aan een Sociaal 

Raadsman. 

Samenwerking met de lokale (geestelijke) gezondheidszorg en eerstelijnszorg 

moet worden vergroot. 

 

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor samenwerking en partnerschap in 

het belang van de inwoners, in plaats van een lappendeken van elkaar 

tegenwerkende zorgaanbieders. 

Schuldhulpverlening wordt versterkt én preventieve begeleiding wordt geboden 

via een project schuldhulpmaatjes, dat door derden mede wordt gefinancierd. 
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Voor jeugd en hun ouders/begeleiders worden adequate basisvoorzieningen 

georganiseerd zoals een consultatievoorziening en opvoedondersteuning. Voor 

meer gespecialiseerde hulp bestaan nu vaak nog wachtlijsten. Gemeente Belang 

Krimpenerwaard pleit voor overleg met de betreffende organisaties om de 

mogelijkheden te bekijken om de wachtlijsten te bekorten. 

Inwoners, en met name jongeren, met gedragsproblemen worden snel gesignaleerd 
en er wordt passende actie ondernomen ter voorkoming van escalatie. 

 

Slotwoord 
 
“Samen Sterk” is de titel van het verkiezingsprogramma van Gemeente Belang 
Krimpenerwaard. Samen met onze inwoners, verenigingen, bedrijfsleven, agrariërs, 
kortom met elkaar, bouwen we aan een toekomstbestendige Krimpenerwaard. Een 
gemeente waar het goed wonen, werken, recreëren en verblijven is. Die opgaven 
realiseren we met elkaar.    
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard is een lokale politieke partij die midden in de 
samenleving van de Krimpenerwaard staat. Korte communicatielijnen tussen 
gemeente, inwoners, verenigingen, ondernemers en agrariërs zijn essentieel hierin. 
Heeft u naar aanleiding van het verkiezingsprogramma "Samen Sterk" een op- of 
aanmerking neem dan contact met ons op. 
Dit kan via het contactformulier op onze website of rechtstreeks via info@vgbk.nl 
 
Gemeente Belang Krimpenerwaard spreekt de wens uit dat u op 21 maart 2018  
lijst 1 steunt.  
 
Mogen wij op uw stem rekenen? 
 
Samen Sterk.  
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