Woningbouw
De gemeente bouwt zelf
geen woningen, maar heeft
wel een leidende rol in het
mogelijk maken van
woningbouw. Samen met
ontwikkelaars en
woningbouwverenigingen moet voor een passend woningaanbod worden gezorgd.
Zoveel mogelijk circulair bouwen, dus met hergebruikte materialen, is wenselijk.
Bouwen buiten de kernen heeft niet onze voorkeur, maar is soms onvermijdelijk om
de vitaliteit en leefbaarheid van een kern te behouden of te versterken. Bouwen voor
jongeren en ouderen blijft een punt van aandacht. Voor starters blijft de
starterslening beschikbaar. Op korte termijn lijkt het bouwen van
appartementencomplexen of een zogenoemd Knarrenhof het meest haalbaar. Ook
het geschikt maken van grote boerderijen voor bewoning door meerdere gezinnen is
een kansrijke oplossing. Er zal met de provincie Zuid-Holland blijvend discussie
moeten worden gevoerd over de locaties en aantallen woningen die in onze
gemeente gebouwd mogen worden.
Economie
Ondernemers en zzp’ers
worden ondersteund door
het ondernemersloket. Alle
winkeliers, niet alleen de
supermarkten, krijgen de
keuze om op zondag open
te zijn, waarbij er rekening
gehouden kan worden met
kerkgang. De sluitingstijden
van de horeca worden in het weekend gemaximaliseerd tot 5.00 uur. Bestaande
bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen, moderniseren of verplaatsen, zij zorgen
voor een stabiel ondernemersklimaat en behoud van werkgelegenheid. Daarnaast
geven deze bedrijven dikwijls een belangrijke impuls aan het verenigingsleven,
bijvoorbeeld door sponsoring. Bedrijfsterreinen moeten, mits passend in de
omgeving, kunnen meegroeien met de vraag naar extra ruimte voor bedrijven. Dit
kan ook door het verplaatsen van bedrijven of het herinrichten van bedrijfsterreinen.
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Toerisme
Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor
het meer onder de aandacht brengen van het
cultuurhistorisch karakter van het gebied. Het
karakteristieke veenweidegebied met zijn
slagenlandschap moet dynamisch en
economisch goed te onderhouden zijn, met
waardering voor het oorspronkelijke karakter.
Gemeente Belang Krimpenerwaard wil de wandel-, fiets-, ruiter-, mountainbike- en
waterrecreatie in de Krimpenerwaard bevorderen en promoten. Het promoten van
streekproducten moet worden gecontinueerd.
Klimaatverandering vergt ieders aandacht
Ons klimaat verandert, dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht.
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Onze dijken
zorgen voor droge voeten en bij hoosbuien moet de riolering goed werken. Het
vergroenen van de kernen, bijvoorbeeld door het planten van extra bomen, helpt bij
het opvangen en vasthouden van water. De gemeente ontkomt niet aan de hoge
kosten voor het toekomstbestendig maken van het riool en investeringen in
openbaar groen. Gemeente Belang Krimpenerwaard staat achter het Klimaatakkoord.
Energietransitie
De gemeente Krimpenerwaard moet o.a. via de RES (Regionale Energie Strategie) een
bijdrage leveren aan de landelijke klimaat- en energiedoelen. Inwoners en bedrijven
moeten enerzijds energie gaan besparen en anderzijds groene energie gaan
gebruiken. Deze energie kan lokaal worden opgewekt met zonnepanelen of kleine
windmolens. Gemeente Belang Krimpenerwaard is geen voorstander van grote
windmolens, zolang nog niet volledig gebruik is gemaakt van zonnepanelen op de
daken. De toename van
elektrisch aangedreven auto’s
vraagt om voldoende laadpalen
in de openbare ruimte. Het
energienet in de
Krimpenerwaard moet voor
deze ontwikkelingen door
Stedin verder worden
geoptimaliseerd en/of
uitgebreid.
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Warmtetransitie
Het doel is om aardgasgebruik in Krimpenerwaard in 2030 met 30% te hebben
verminderd ten opzichte van 2021. Dit kan door het aanleggen van
warmtepompsystemen of een warmtenet, het verwarmen met elektriciteit of via
waterstof / groen gas. Op langere termijn verwacht Gemeente Belang
Krimpenerwaard dat waterstof een goed alternatief kan zijn. Daarom is het belangrijk
om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met aanvoerleidingen die geschikt
zijn voor waterstoftransport. Het snelst haalbaar is investeren in energiebesparing,
bijvoorbeeld door subsidie voor betere isolatie van woningen. Initiatieven zoals de
duurzaamheidslening kunnen op instemming van Gemeente Belang Krimpenerwaard
rekenen, waarbij er wel rekening gehouden moet worden met beschikbare
budgetten.
Landbouw en natuur kunnen ook samen
In de Krimpenerwaard wordt gewerkt aan een deel
van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
Daarvoor zijn boeren binnen de Krimpenerwaard
verplaatst of uitgekocht. Een deel van de nieuwe
natuur wordt ook gebruikt voor natuur-inclusieve
landbouw en veeteelt. Op deze manier proberen
we biodiversiteit te behouden en te verbeteren.
Duurzame veeteelt is nodig voor het behoud van
het unieke slagenlandschap, milieu en natuur en
voor een rendabele veeteelt op de lange termijn.
Adaptieve landbouw
Adaptieve landbouw is aangepast aan de
natuurlijke omstandigheden, werkt aan de
productie van gezond voedsel met passende
verdiensten en zorgt voor het behoud van de
natuur- en landschapskwaliteit. Gemeente
Belang Krimpenerwaard ondersteunt de
verdere uitwerking in de ‘Proeftuin
Krimpenerwaard’.
Streekproducten verkopen draagt bij aan het
verdienmodel van bestaande agrariërs en aan een lokale voedselketen. De
bouw/komst van megastallen in de Krimpenerwaard (>350 koeien, >1500geiten,
>7500 varkens) is ongewenst.
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Bodemdaling
In de Krimpenerwaard daalt de bodem. Dit komt vaak door het waterpeil dat
verlaagd is om weidegang mogelijk te houden. Verlaging van het waterpeil
veroorzaakt echter veenoxidatie, met bodemdaling tot gevolg. Dit leidt tot steeds
meer problemen, zoals meer CO2-uitstoot en minder natuur- en waterkwaliteit.
Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor gebiedsgerichte uitvoering, waarbij in
een deel van de Krimpenerwaard op korte termijn onderwaterdrainage en ‘klei op
veen’ goede oplossingen lijken.
Burgerinitiatieven
Inwoners weten als geen ander wat er goed is voor de buurt of kern! Dan kunnen
plannen door middel van een burgerinitiatief aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. In de praktijk wordt er nog niet veel van een burgerinitiatief gebruik
gemaakt. De huidige eis van 125 handtekeningen moet worden teruggebracht naar
75 handtekeningen. Gemeente Belang Krimpenerwaard hoopt dat hierdoor sneller
gebruik gemaakt zal worden van het burgerinitiatief.
Sport en beweging
Gemeente Belang Krimpenerwaard
wil door met het Krimpenerwaardse
Sportakkoord. Zo houden we
bewoners van de Krimpenerwaard
een leven lang in beweging,
versterken we sportaanbieders en
zorgen we voor een aantrekkelijk en
gevarieerd beweegaanbod. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil de samenwerking
met het Jeugdfonds Sport en Cultuur continueren, waardoor (eenouder)gezinnen of
verzorgers een aanvraag kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten voor
bijvoorbeeld turnlessen, zwemlessen of voetbaltraining.
Omgevingswet
De Omgevingswet moet bestaande wetten en regels voor ruimtelijke ontwikkeling
vereenvoudigen en samenvoegen. Zo moet het straks bijvoorbeeld makkelijker
worden om bouwprojecten te starten. Participatie van inwoners bij deze projecten is
nog belangrijker bij deze nieuwe wet. De gemeente Krimpenerwaard werkt al waar
mogelijk in de geest van de toekomstige wet.
Het maken van omgevingsplannen (ter vervanging van bestemmingsplannen) vergt
een andere manier van werken en denken voor alle betrokkenen. Gemeente Belang
Krimpenerwaard juicht de grotere participatie van inwoners en bedrijven toe.
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Onderwijs in de Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard heeft 26
basisscholen en 5 locaties voor
voortgezet onderwijs. Deze scholen
zijn belangrijk voor de ontwikkeling
van onze kinderen en het leefbaar
houden van kleine kernen. Juist de
basisschool moet in kleine kernen
zoveel mogelijk behouden blijven om te voorkomen dat een kern na het sluiten van
een school verandert in een zogenaamd slaapdorp met alle nadelige gevolgen van
dien. De kosten voor onderhoud en nieuwbouw van deze locaties staan in het
investeringsprogramma voor onderwijshuisvesting (IHP). Gemeente Belang
Krimpenerwaard staat voor goede huisvesting, maar de hoge investeringskosten
baren ons zorgen. Het IHP moet uitvoerbaar zijn binnen het door de raad beschikbaar
gestelde budget; het alternatief naast goedkoper (sober) bouwen is temporiseren.
Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor het blijven inzetten van voor- en
vroegschoolse educatie (VVE). Op die manier worden leerachterstanden snel
gevonden en opgelost. Het project dat zorgt voor een betere aansluiting van
mbo-opleidingen op het bedrijfsleven moet worden voortgezet.
(Digitale) Veiligheid
De gemeente Krimpenerwaard is een veilige gemeente waar het goed wonen,
werken en recreëren is. Gemeente Belang Krimpenerwaard wenst de veiligheid in de
Krimpenerwaard de komende jaren minimaal op het huidige niveau te houden. Het
veiligheidsplan is leidend daarin. In het veiligheidsplan is specifiek aandacht voor
ondermijning (de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld),
drugscriminaliteit en overlast, maar ook voor digitale veiligheid.
Criminelen verplaatsen hun werkterrein steeds vaker naar het internet. Cybercrime is
een onderwerp dat blijvend bij onze inwoners en
ondernemers onder de aandacht moet worden
gebracht. Naast Cybercrime is digitaal pesten een
terrein waar steeds meer mensen slachtoffer van zijn.
Vrouwen, jongeren en LHBTI’s (lesbisch,
homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse
personen) blijken verhoudingsgewijs vaker slachtoffer
van sexting, hacking en verkeerde digitale vriendschappen. Slachtoffers schamen zich
en doen daarom vaak geen aangifte, dit moet veranderen.
Het gebruik van ANPR-camera’s (kentekenherkenning) bij de toegangswegen van de
Krimpenerwaard kan op onze instemming rekenen.
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Een financieel stabiele gemeente
De gemeente Krimpenerwaard moet continu blijven streven
naar een financieel stabiel beleid. Moeilijke financiële opgaven
liggen de komende jaren op de loer. VGBK blijft ervoor waken
dat gemeentelijke belastingen niet onnodig verhoogd worden,
maar neemt haar verantwoordelijkheid als er maatregelen
nodig zijn om de begroting sluitend te maken.
Jeugd- en jongerenwerk Krimpenerwaard
De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Midden-Holland. Jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden jongeren in hun
persoonlijke en sociale ontwikkeling. Gemeente Belang Krimpenerwaard ziet graag
dat de samenwerking met Stichting Jeugd- en Jongerenwerk de komende jaren
voortgezet wordt, tenzij er minimaal iets gelijkwaardigs voor in de plaats komt.
Onderzoek naar meer locaties voor JOP’s (jongerenontmoetingspunten), zeker in de
kernen die nog geen JOP kennen, kan op onze steun rekenen.
Activiteiten voor jongeren
Gemeente Belang Krimpenerwaard ziet dat het aantal uitgaansgelegenheden voor
jongeren is afgenomen. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling. De gemeente
moet daarom blijven meedenken bij initiatieven vanuit inwoners en het bedrijfsleven.
Wij verwachten een positief-kritische gemeente bij het verlenen van
activiteitenvergunningen.
Snel internet >100Mbps moet voor al onze inwoners beschikbaar zijn
Afgelopen jaren is een groot deel van het buitengebied voorzien van snel internet. De
komende jaren wil Gemeente Belang Krimpenerwaard dat glasvezel voor het hele
buitengebied beschikbaar komt. Ook in de kernen is de aanleg van een glasvezelkabel
tot aan de voordeur wenselijk. Uitrol van snel mobiel internet is een goed alternatief
voor plekken achteraf.
Welzijnsstichting
Er is één brede welzijnsstichting voor de Krimpenerwaard. Deze
welzijnsstichting helpt inwoners, jong en oud, bij vragen over
welzijn, zorg, mobiliteit, financiën, mantelzorg en
vrijwilligerswerk. Gemeente Belang Krimpenerwaard is dankbaar
voor het werk dat de welzijnsstichting verricht. Er zal jaarlijks naar de financiering
moeten worden gekeken om vraag en aanbod af te blijven stemmen.

-7-

Politie/brandweer/ambulance
Er is al langere tijd discussie over de locaties
van ambulanceposten in de Krimpenerwaard.
Gemeente Belang Krimpenerwaard wil streven
naar een optimale spreiding van de posten om
aanvaardbare aanrijtijden te realiseren. De
regio Rotterdam-Rijnmond moet hierbij
continu worden aangesproken op zijn
verplichting tot het aanrijden op de westkant
van de Krimpenerwaard.
Brandweervrijwilligers zijn voor ons belangrijk. Er moet alles aan worden gedaan om
de huidige vrijwilligers te behouden en waar nodig nieuwe mensen te zoeken. De
beschikbaarheid van slechts één noodhulpvoertuig van de politie in het weekend is
zorgelijk en moet verbeteren. Het is belangrijk dat inwoners verdachte situaties
blijven melden bij de politie.
Groenvoorziening en openbare werken
Groenvoorziening is belangrijk en
moet er altijd fatsoenlijk uitzien
zonder dat hiervoor een
onredelijke prijs betaald wordt.
Uitvoerders moeten actief
worden gecontroleerd op
volledige en juiste uitvoering van
de aangenomen werkzaamheden.
De gemeente Krimpenerwaard
moet sturen op het halen van het
afgesproken kwaliteitsniveau. Groenvoorziening bij kruispunten en rotondes heeft
extra aandacht nodig en mag niet leiden tot onoverzichtelijke situaties.
De kwaliteit van onderhoud van openbare
werken, bijvoorbeeld voet- en fietspaden,
moet op peil blijven. Klachten en
opmerkingen die binnenkomen via het
meldpunt ‘woon- en leefomgeving’ moeten
adequaat en efficiënt worden opgepakt. De
melder moet indien gewenst op de hoogte
worden gehouden van het verloop van de
klachtafhandeling.
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Communicatie
Een inwoner moet makkelijk in contact kunnen komen met de juiste medewerker.
Het juist, tijdig en volledig informeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties is belangrijk. Vragen en klachten van inwoners moeten altijd binnen
afgesproken termijnen worden afgehandeld. Gemeente Belang Krimpenerwaard ziet
dat het nog wel eens misgaat, maar gelukkig is de afhandeling van vragen en klachten
verbeterd. Wanneer een vraag niet tijdig inhoudelijk kan worden beantwoord dan
moet de indiener hierover geïnformeerd worden.
Dienstverlening
Gemeente Belang Krimpenerwaard
wil een zo goed mogelijke
dienstverlening voor inwoners,
verenigingen en bedrijven. Veel zaken
kunnen digitaal worden afgehandeld,
maar het is voor ons vanzelfsprekend
dat voor de inwoners die niet kunnen
of willen beschikken over internet de
dienstverlening fysiek aanwezig blijft. Dit kan, waar mogelijk, ook bij mensen thuis.
Inwoners kunnen gebruik maken van het informatiepunt digitale overheid in de
bibliotheken. De gemeentepagina in de lokale streekbladen blijft intact voor de
inwoners die op de hoogte willen blijven van het gemeentenieuws. De gemeentelijke
website moet gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor alle inwoners.
Afvalbrengstation
De gemeente Krimpenerwaard heeft baat bij één afvalbrengstation voor de hele
gemeente waarbij voor iedereen dezelfde regels gelden. Er moet worden gekeken
naar ruime openingstijden en naar actuele ontwikkelingen op het gebied van afval en
recycling. Regels op het afvalbrengstation moeten hieraan worden aangepast. Omdat
het principe ‘de vervuiler betaalt’ leidend zou moeten zijn, mag er een eigen bijdrage
gevraagd worden voor inwoners die (veel) vaker dan gemiddeld het afvalbrengstation
bezoeken. Het afvalbrengstation moet alleen bestemd zijn voor particulieren.
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn ligt in onze gemeente onder een vergrootglas. Gemeente Belang
Krimpenerwaard staat voor het waar mogelijk verbeteren van het welzijn van
huisdieren, hobbydieren en vee. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal aandacht
vragen bij de provincie Zuid-Holland voor voldoende toezicht op jacht.
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Jeugdzorg
Sinds de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de
gemeenten heeft neergelegd (2015), zijn de kosten enorm gestegen. Gemeente
Belang Krimpenerwaard wil deze stijging tegengaan door investeringen in preventie.
De eerste 1000 dagen in het leven van een kind (inclusief de periode van
zwangerschap) zijn cruciaal. Daarom zetten wij in op uitbreiding van de zorg door
verloskundigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Meer aandacht voor armoedebestrijding en voor huiselijk geweld is noodzakelijk om
latere problemen tegen te gaan. Gemeente Belang Krimpenerwaard hecht belang aan
de inzet van het jeugdteam in de kernen/wijken. Deze hulpverleners bieden
uitstekende en laagdrempelige hulp bij gezinnen thuis, met aandacht voor de cultuur
van het gezin, en verlagen zo de doorstroming naar veel duurdere specialistische
zorg. Wachtlijsten voor noodzakelijke specialistische hulp bij kinderen moeten zo veel
mogelijk voorkomen worden.
Ouderenzorg & Wmo
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente Krimpenerwaard
verantwoordelijk voor een deel van de zorg aan volwassenen zoals begeleiding,
huishoudelijke hulp en beschermd wonen. Daar waar preventie en eenvoudig
oplossen van problemen ophoudt, komt de ondersteuning in beeld. Het is belangrijk
dat onze inwoners snel terecht kunnen bij het loket Samenleving en Zorg om de
ondersteuning te krijgen zodat zij deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.
Ook zien we dat we in onze gemeente veel mantelzorgers hebben. Zij doen veel voor
hun naasten en verdienen daarbij waardering en ondersteuning. Wij waarderen de
inzet van de mantelzorgers en we willen hen blijven ondersteunen en waarderen.
Vitale Samenleving
We leven al bijna 2 jaar met corona (COVID-19). De gevolgen van de inmiddels
langdurige coronapandemie zijn ook in onze gemeente zichtbaar. Eén van deze
gevolgen is dat we ons veel meer bewust zijn van het belang van een goede
gezondheid en vitaliteit. De gemeente Krimpenerwaard moet zich inzetten om onze
inwoners te stimuleren gezond te leven en vitaal te blijven.
In een vitale samenleving zijn ontmoeting en preventie essentieel. Ontmoeting maakt
dat mensen zich beter voelen en meer samen gaan doen, samenredzaamheid. Dit
helpt ook in het kader van preventie waarbij bespreekbaar maken van problemen en
het oplossen daarvan mensen langer vitaal houdt. Hierin spelen de partners van de
gemeente zoals de Welzijnsstichting, Kwadraad, MEE, Jeugd- en Jongerenwerk en de
GGD (het preventieteam) een belangrijke rol.
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Duurzaamheid
Het gaat er bij duurzaamheid om dat mens, milieu en
economie met elkaar in evenwicht zijn. De gemeente
Krimpenerwaard heeft een voorbeeldfunctie bij het
verduurzamen van haar gebouwen en werkprocessen.
Denk aan het energieneutraal bouwen van een nieuw
gemeentehuis of aan duurzame aanpassingen van de
huidige gebouwen. Ook het (her)gebruik van duurzame
materialen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen.
Bij aanbestedingen is duurzaamheid een belangrijk
uitgangspunt. Een circulaire economie helpt niet alleen
het milieu, maar vermindert ook de afhankelijkheid van
producten en leveranciers die van ver moeten komen.
Zo wordt er lokaal gewerkt aan de ontwikkeling van
isolatiemateriaal gemaakt van lisdodden.
Regelingen voor mensen met een laag inkomen
De gemeente Krimpenerwaard heeft een stevig vangnet op het gebied van
armoedebestrijding en het bevorderen van schuldhulpverlening. Gemeente Belang
Krimpenerwaard wil dit behouden. Denk daarbij aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur
en de regeling voor het aanschaffen van schoolspullen, computer en/of fiets. Ook
mensen met een arbeidsbeperking moeten kunnen blijven rekenen op steun vanuit
de gemeente. Regelingen voor omscholing of re-integratie zijn belangrijk want
daardoor krijgt iedereen een kans om mee te blijven doen in onze samenleving.
Voorzieningen
De huidige sportaccommodaties wil Gemeente Belang Krimpenerwaard op een
verantwoorde wijze in stand houden. Dit geldt ook voor voorzieningen zoals
dorpshuizen, verenigingsgebouwen, zwembaden en ontmoetingsplaatsen voor de
jeugd. Initiatieven komen vanuit inwoners en de gemeente kan daarbij ondersteuning
bieden. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil activiteiten van verenigingen blijven
ondersteunen en is voorstander van een goed vrijwilligersbeleid. De bibliotheek is
van waarde voor Gemeente Belang Krimpenerwaard. De financiering staat echter
onder druk, dus zal er moeten worden nagedacht over de vorm van dienstverlening.
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Ophalen plastic afval, blik en drankkartons
Het scheiden van afval is belangrijk. Plastic afval aanbieden moet gratis blijven voor
alle inwoners. De gemeente maakt echter extra kosten voor het ophalen van op het
verkeerde moment aangeboden plastic afval en voor zakken waar verkeerd materiaal
in zit. De kosten voor afvalinzameling stijgen daardoor harder dan nodig is. Er zal een
oplossing moeten worden gezocht voor dit probleem. Er zijn in de Krimpenerwaard
reeds initiatieven voor het verminderen en opruimen
van zwerfafval, zoals Stichting Krimpenerwaard Schoon.
Wij omarmen deze initiatieven van harte en hopen dat
deze goede voorbeelden zorgen voor een schonere
gemeente Krimpenerwaard.
Verkeersveiligheid
Gemeente Belang Krimpenerwaard wil een snellere aanpak van gevaarlijke
verkeerssituaties om risico’s op ongelukken te verminderen. Er is in 2021 onderzoek
gedaan naar onveilige situaties. Op gecombineerde werkzaamheden bij de
herinrichting van een straat, kruispunt of fietspad wachten kan alleen als de
herinrichting binnen een jaar plaatsvindt. Gecombineerde werkzaamheden zijn het
oplossen van een onveilige verkeerssituatie, gelijktijdig uitgevoerd bij
werkzaamheden aan het riool of de bestrating.
Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit al jaren voor een rotonde op de kruising
Koolwijkseweg/N207 bij het industrieterrein in Stolwijk. Het is, vooral in de spits, voor
auto’s en vrachtverkeer nauwelijks mogelijk om veilig de provinciale weg op of af te
rijden. Wij blijven het college aanspreken om de provincie te wijzen op het
verbeteren van de veiligheid op deze kruising.
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Begraafplaatsen
In de gemeente Krimpenerwaard zijn 11 gemeentelijke begraafplaatsen waar nu
begraven wordt en daarnaast zijn er 5 gesloten begraafplaatsen. Begraven in de
Krimpenerwaard brengt kosten met zich mee. Gemeente Belang Krimpenerwaard
heeft als uitgangspunt dat begraven kostendekkend zou moeten zijn. Er moet dan
wel een hoge mate van onderhoud van de begraafplaatsen tegenover staan.
Olie en gaswinning (proefboringen)
Gemeente Belang Krimpenerwaard is tegen de winning, in welke vorm dan ook, van
fossiele brandstof in de Krimpenerwaard. Vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld
het (proef)boren naar schaliegas en schalieolie uit de diepe ondergrond moeten altijd
worden geweigerd.
Openbaar bestuur en integriteit
De leden van Gemeente Belang Krimpenerwaard die deel uitmaken van het
dagelijks (wethouders) en algemeen bestuur (raadsleden) stellen bij hun handelen de
kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van politieke
ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt
wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.
Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de
gemeenteraad, maar ook extern aan inwoners en organisaties. Gemeente Belang
Krimpenerwaard volgt daarbij de gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente
Krimpenerwaard.
Inwoners of organisaties die vragen hebben kunnen met deze vragen terecht bij de
fractie. Inspreken bij het fractieoverleg van Gemeente Belang Krimpenerwaard is ook
een optie, afhankelijk van het soort onderwerp.
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Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u lid worden of ons op een andere manier
ondersteunen?
U kunt ons bereiken via info@vgbk.nl of u kunt contact opnemen met
fractievoorzitter Pascal van der Hek via p.vanderhek@krimpenerwaard.nl.
Gemeente Belang Krimpenerwaard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam: 60656921.
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