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Als raadsvoorzitter vraagt
burgemeester Vroom aandacht voor
wat nog niet op de radar staat
Toekomstbestendig maken van de
Stormpolder en de IJsseldijk
Meer zonne-energie opwekken in Krimpen
met het Aanvalsplan Zon en plannen van
energiecoöperatie Energiek Krimpen
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Agenda
Klinker

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten in de gemeente.
In de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen voor de periode van
14 september tot en met 30 november. Organiseert uw vereniging, club of organisatie
in deze periode een activiteit, dan hoort de redactie dat graag. U kunt een e-mail
sturen naar communicatie@krimpenaandenijssel.nl. Ook is het mogelijk om
telefonisch een activiteit door te geven via 14 0180. Of u kunt schrijven naar Redactie
De Klinker, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

3 juni

2 september

22 april

10 juni

9 september

4 mei

17 juni

16 september

24 juni

*Kijk voor de agenda en meer informatie op
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.

Vanwege het coronavirus is het mogelijk dat
activiteiten in deze agenda niet doorgaan,
uitgesteld worden of op een digitale manier
plaatsvinden.

Gemeenteraadsvergadering om
20.00 uur.*

Dodenherdenking zonder publiek.
U kunt de bijeenkomst digitaal en via de
LOK bekijken of beluisteren. Op pagina 11
vindt u meer informatie.

11 mei

Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*

20 mei

Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*

Gemeenteraadsvergadering om
20.00 uur.*

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

Gemeenteraadsvergadering om
20.00 uur.*

Besluitvoorbereidende raadscommissie om
20.00 uur.*

8 juli

Gemeenteraadsvergadering om 13.00 uur.*

Besluitvoorbereidende raadscommissie
(verbonden partijen) om 20.00 uur.*

27 mei

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*
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Inhoud

22

Afscheid van oud-wethouders
Jaarsma, Janson en Neeleman

4

Krimpen wil als
Fairtrade Gemeente
staan voor eerlijke handel

9

16

Promen draagt bij aan
een schoner raadhuis

Als raadsvoorzitter vraagt
burgemeester Vroom
aandacht voor wat nog
niet op de radar staat

11
Dodenherdenking
op 4 mei

Expositie
te zien in

VOOR
WOORD

Toekomst
bestendig
Deze Klinker starten we met een verhaal over mijn rol als
voorzitter van de gemeenteraad. En 2 raadsleden vertellen
hoe het is om in deze coronatijd hun raadswerk te doen. Het
afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat we geen afscheidsreceptie voor oud-wethouders Kirsten Jaarsma, John Janson
en Arjan Neeleman konden organiseren. In dit magazine
blikken ze toch terug op hun periode als wethouder.
Dit jaar heeft de gemeente het maatschappelijk bewust
ondernemen een impuls gegeven. Waar Promen eerst
alleen voor ons in de groenvoorziening werkte, maken ze
sinds januari ook onder andere het raadhuis schoon. Een
andere manier om maatschappelijk bewust te ondernemen
is onze inzet om een Fairtrade Gemeente te worden. Door
deze manier van ondernemen houden we rekening in onze
bedrijfsvoering met de mens, het milieu en de maatschappij.

29
Veilig Thuis is er voor advies
of meldingen over huiselijk
geweld en mishandeling

e Bevrijding 75+1 is bijna
het streekmuseum

We willen ook zorgen dat Krimpen klaar is voor de toekomst.
Dit doen we onder andere door de vernieuwing van de
Stormpolder als kans aan te grijpen om het bedrijventerrein
duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een ander
gebied dat we willen ontwikkelen is de IJsseldijk. We willen
daar een aantrekkelijk gebied van maken met zicht op de
Hollandsche IJssel, passend bij het historische karakter. Naar
de toekomst kijken doen we ook met ons Aanvalsplan Zon.
Met dit plan willen we inzetten op het meer opwekken van
zonne-energie in Krimpen. Samen met inwoners, bedrijven
en Verenigingen van Eigenaren. Ook de gloednieuwe
energiecoöperatie Energiek Krimpen popelt om aan de
slag te gaan met zonnedaken op bijvoorbeeld het Krimpenerwaard College. En inwoners kunnen zelf ook aan de slag.
In navolging op de WoonWijzerBox voor woningeigenaren
in 2020 zijn in 2021 de huurders in Krimpen aan de beurt.
Zij kunnen hun ‘box’ vullen met energiebesparende maatregelen. Dit doen we allemaal voor een klimaatneutraal en
gezond Krimpen aan den IJssel.
In deze Klinker vindt u ook een interview met Debbie Maas,
bestuurder van Veilig Thuis. Zij ziet dat de meldingen van
huiselijk geweld en kindermishandeling in deze coronatijd
toenemen. Soms moeten kinderen overgeplaatst worden
naar een pleeggezin voor een veilige woonplek. We zijn op
zoek naar meer pleeggezinnen in Krimpen. Ook is er in dit
magazine ruimte voor verhalen van 2 Krimpense veteranen,
de dodenherdenking in Krimpen op 4 mei en de tentoonstelling die binnenkort start in het streekmuseum over 75+1
jaar bevrijding.
Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

Foto: burgemeester Martijn Vroom en griffier Onno Vliegenthart

Klinker #2

“Als raadsvoorzitter vraagt
burgemeester Vroom aandacht
voor wat nog niet op de radar staat”
En we stellen een heldere, goed uitgewerkte agenda op.”
Sommige bevoegdheden van de burgemeester kunnen
gevoelig liggen in de raad. Bijvoorbeeld als het om zijn
portefeuille openbare orde en veiligheid gaat. Hoe kan
een burgemeester dan als voorzitter van die raad toch een
onpartijdig verbinder zijn?
Vroom: “Als een onderwerp gevoelig ligt, moet je het aan
een politiek bestuurder overlaten. Dat lukt meestal ook
prima. Maar over sommige zaken ga ik echt alleen als
burgemeester. Toch kan er in de raad prima een zuivere
discussie gevoerd worden.”
Er kan bijvoorbeeld iets spelen rond de aanpassing van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeenteraad stelt een APV vast, de burgemeester is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering ervan. “Zo’n discussie
kan dan plaatsvinden in een commissievergadering. Daar
kan ik gewoon bij zitten als portefeuillehouder, omdat
ik geen commissievoorzitter ben. Technisch hoeven de
rollen dus niet door elkaar te lopen.”
Het is ook mogelijk om de raadsvergadering – bij voor de
burgemeester gevoelige onderwerpen – te laten voorzitten
door een plaatsvervangend voorzitter. Vroom is hier terughoudend mee. “Ik houd me aan de Gemeentewet, waarin
staat dat je wanneer de burgemeester in huis is, terughoudend moet zijn met overdragen. En als je het debat goed
voert in de commissie, hoeft overdragen ook niet.”
Vroom begrijpt wel dat voor inwoners niet alles altijd
duidelijk uit elkaar te houden is. Als burgemeester heb
je soms te maken met zaken waar je over gaat, terwijl je
er eigenlijk niet over gaat. “Er is best weleens sprake van
rolverwarring. Inwoners spreken mij aan op zaken die ik
niet in mijn portefeuille heb. Soms wordt die rolverwarring
ook bewust gezocht vanuit de politiek.” Bij veel collegaburgemeesters heeft dat wel invloed op wat ze doen en
zeggen, merkt Vroom. “En er zijn in den lande ook raadsleden die dat gebruiken. Als er 1 ding bovenaan staat voor
mij is dat: de rollen heel zuiver houden.”

Een burgemeester is van alle markten thuis.
Hij heeft veel taken te vervullen én is daarnaast ook voorzitter van de gemeenteraad.
“Ik wil het zo organiseren dat alle deelnemers
het gevoel hebben: het was goed dat ik er was
en er zijn goede besluiten genomen.”
Als burgemeester draag je eigenlijk 4 verschillende petten,
legt Vroom uit. “Ik ben een bestuursorgaan op zichzelf,
dan ben ik ook portefeuillehouder en voorzitter van het
college van burgemeester en wethouders. En daarnaast
ben ik voorzitter van de gemeenteraad.”
Die laatste rol is misschien wel de onbekendste. Toch is
het een belangrijke. De burgemeester zorgt als voorzitter
voor de orde tijdens de raadsvergaderingen en kan ook
aan de beraadslagingen deelnemen.
Als burgemeester en voorzitter bevind je je in een spanningsveld, zegt Vroom. “De gemeenteraad komt ieder
jaar 14 keer bij elkaar. In zo’n vergadering willen 21 raadsleden goed uit de verf komen. Maar in dezelfde vergadering willen ook de wethouders hun beste beentje voorzetten.” En de belangen van die wethouders kent Vroom
maar al te goed, want hij is als burgemeester voorzitter én
onderdeel van het college. “Ook stopt de avond een keer
en de spreektijd ook. Het is best ingewikkeld. Je wilt een
goed debat, waarin iedereen tot zijn recht komt. Ik wil het
zo organiseren dat alle deelnemers het gevoel hebben:
het was goed dat ik er was en er zijn goede besluiten
genomen.”
Dat lukt meestal goed, is de ervaring van Vroom. “Natuurlijk, ik heb zelf ook een mening. Maar die doet er op dat
moment niet toe. Het gaat er mij als voorzitter om dat ik
het beste uit de vergadering haal.”

Goede voorbereiding van de
gemeenteraadsvergadering is belangrijk

Zorgen voor goede besluitvorming

Belangrijk daarbij is een goede voorbereiding. Vroom en
griffier Onno Vliegenthart steken daar dan ook veel tijd in.
Vliegenthart: “Het is belangrijk om vooraf te bespreken
wat we kunnen verwachten en waar het heen zal gaan.

Zijn belangrijkste taak als voorzitter van de gemeenteraad
vindt Vroom zorgen voor goede besluitvorming. Hoewel
hij in zijn rol uitgesloten is van meestemmen, kan hij wel
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deelnemen aan de discussie. “Dan vind ik het als burgemeester van Krimpen heel belangrijk om aandacht te
vragen voor zaken die in Krimpen spelen, maar nog niet
op de radar zijn. Als het gaat over verkeersveiligheid, kan
het bijvoorbeeld steeds over die ene straat gaan, maar
is die andere straat gezien de cijfers ook erg belangrijk.
Dat noem ik dan.”

Onverminderd blijft Vroom ook aandacht vragen voor
armoede en laaggeletterdheid. “Maar ook voor sportclubs
en culturele verenigingen. En dan maak ik me vooral sterk
voor degenen die niet vooraan staan. De luidste stemmen
kunnen goed aandacht voor zichzelf organiseren, maar
er zijn ook sportverenigingen die veel meer water zouden
moeten krijgen om te groeien.”

Foto: Paul Schultink
Foto: Saskia Oudshoorn

Raadswerk in coronatijd, hoe gaat dat?
en commissievoorzitter Saskia Oudshoorn. Haar rol als
commissievoorzitter kan ze goed uitvoeren. “De griffie
helpt daar enorm bij. Gelukkig mag ik als voorzitter
wel fysiek op het raadhuis zijn, samen met de griffier.
Die formele setting helpt erg om in je rol te glijden.”
Ook burgemeester en voorzitter Martijn Vroom ziet
dat het raadswerk goed verloopt. “Maar de lol is wel
gehalveerd. Veel plezier is eraf. Het resultaat is minder,
er is minder ruimte voor de onderlinge verstandhouding. Het is echt een mooi onderdeel van het raadswerk
om tussendoor tegen elkaar te kunnen zeggen: ‘ik ben
het volstrekt met je oneens, maar je hebt het wel goed
gedaan.’ Die momenten zijn er nu nauwelijks.”

Al ruim een jaar voert de gemeenteraad zijn
taken uit tijdens diverse lockdowns. Hoe gaat
dat? “Het werk kan prima doorgaan, de lol is
wel gehalveerd.”
Raadslid en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Paul Schultink is tevreden over de manier waarop
de raad tegenwoordig vergadert. Digitaal, ieder vanuit
zijn eigen werkkamer thuis. “Het besluitvormingsproces
en het democratische proces kunnen goed doorgaan.
Ook technisch loopt het goed en we zijn er allemaal
handig in geworden.” Diezelfde ervaring heeft raadslid
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Dat ervaren ook Schultink en Oudshoorn. “We leven
een beetje op ons eigen eilandje,” zegt Schultink.
“We missen de entourage, het raadhuis, alles.”
Oudshoorn: “De dynamiek is heel anders dan in de
raadzaal. Debat is ook mensen overhalen die het niet
met je eens zijn. Daar hoort emotie bij. Die missen
we nu. Alles is gematigder, moet veel meer vooraf
gepland.”

Raadsleden missen de informele ontmoeting

De informele ontmoeting wordt het meeste gemist,
ervaart Vroom. “Ook de informele beïnvloeding.
Een groot deel van het debat vindt non-verbaal plaats.
Je kunt dingen oppikken als je iemand ziet, je kunt
elkaar even iets influisteren. Je kunt in de pauze even
naar iemand toelopen en zeggen: ‘je hebt dit nu 3 keer
genoemd, misschien is het goed om straks even te
wachten’. Dat gebeurt nu niet.”
Wat alles draaglijk maakt, is dat de sfeer in de raad
goed is, benadrukt griffier Onno Vliegenthart.
“Iedereen doet maximaal zijn best. Op de inhoud
knalt het af en toe. Maar dat is prima, dat is democratie. In het proces is de sfeer echt beter dan een
jaar geleden. Het is gelukt om op te krabbelen na een
moeilijke tijd. Het helpt daarbij dat de techniek van
het digitaal vergaderen inmiddels goed op orde en
bekend voor de raad is.”
Het afgelopen jaar is er veel veranderd, zag de griffier.
“We hebben lang zaken uitgesteld en weinig bijeenkomsten gehouden. Dat hebben we dit jaar wel allemaal weer opgestart. We hebben nu weer echt een
drukke agenda en we doen veel.”

De gemeenteraad vergadert digitaal

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om alle vergaderingen digitaal te organiseren. Vroom: “We willen
het goede voorbeeld geven. Niet alles hoeft digitaal,
de coronawetten stijgen niet boven de rechten van de
democratie uit. Maar we willen laten zien dat thuiswerken nu de standaard is. En zolang we niet door het
ijs zakken, houden we dit vol. Wat niet wegneemt, dat
we ernaar uitzien om elkaar straks weer echt in de ogen
te kijken.”
Vliegenthart: “De huidige tijd laat zien dat als het
nodig is, digitaal alles kan. Voor de toekomst vind ik
dat een positieve ontwikkeling. Het laat zien dat er ook
binnen een traditioneel instituut als een gemeenteraad prima ruimte is voor vernieuwing. Ik denk dat we
in de toekomst wel toegaan naar een vorm waarbij
de raad zowel fysiek in het raadhuis als digitaal gaat
vergaderen.”

Natuur en cultuur
Op Facebook zijn we vriend van ‘De natuur van de
Krimpener waard’. Vroeger was je ergens op geabonneerd, nu ben je ‘vriend van’. Daar is wel verschil tussen.
Een abonnement kun je opzeggen, bij een vriendschap
ligt dat lastiger. Maar goed, op de sociale media lopen de
dingen wel vaker door elkaar. Leugen en waarheid, haat en
genegenheid, begrip en onbegrip, schelden en vleien…
Je moet wel sterk in je schoenen staan om de juiste weg te
gaan door de labyrinten van onze communicatiewereld.
O ja, ik had het over de natuur in de Krimpenerwaard
op Facebook. Je wordt daar dagelijks verrast met de
prachtigste foto’s. Zonder andere fotografen tekort
te doen, mogen die van Annie Hoogendijk wel apart
genoemd worden. Dreigende wolkenluchten weerspiegeld in brede poldersloten. Wonderbaarlijke paddenstoelformaties. Een close-up van een grillige katjestak.
Vogels ook, veel vogels: lepelaars, uilen, buizerds,
baltsende futen, scharrelende ooievaars… het kan niet
op. En dat allemaal in onze eigen Krimpenerwaard, vlak
bij huis. We mogen ons gelukkig prijzen met de schoonheid van de natuur om de hoek.
Gelukkig is de natuur niet alleen voor de ‘tevredenen
en legen’ zoals de dichter J.C. Bloem in zijn beroemde
gedicht ‘De Dapperstraat’ laat weten. Zij is er voor ons
allemaal. Onmisbaar als ons dagelijks brood. Natuur
biedt afleiding, brengt tot bewondering en verwondering,
geeft troost en verzoent ons met een onvolmaakt bestaan.
Kunst en cultuur doen hetzelfde. Ook die zijn onmisbaar voor een volwaardig leven. Gesloten concertzalen,
theaters, bioscopen, bibliotheken en musea verplatten
de samenleving. Kunst en cultuur zijn niet de krenten in
de pap. Ze zijn er de onmisbare ingrediënten van. Bindmiddelen, zonder welke de pap niet te pruimen is. Waren
alle bewindslieden daarvan doordrongen geweest, dan
zou de afbraak in de culturele sector in de afgelopen jaren
niet hebben plaatsgevonden.
Het is overigens niet overal kommer en kwel. Het vorige
college heeft ons dorp aan een spannende cultuurnota
geholpen. Als daar verder uitvoering aan wordt gegeven,
zijn we in Krimpen in ieder geval op de goede weg.
Natuur en cultuur, we kunnen niet zonder. Niet in coronatijd en niet na coronatijd. Ze zijn de ziel als een verkiezingsdebat op het jeugdjournaal.
Huib Neven

A.D.B. Dakbedekkingen
nieuwbouw, renovatie en isolatie

Op dakbedekkingen bieden wij
10 jaar garantie op waterdichtheid.
Waalstraat 30, 2921 XP Krimpen aan den IJssel
Mob. 06 18 8846 40
Tel. 0180 44 37 48
info@adb-dakbedekkingen.nl
www.adb-dakbedekkingen.nl

• Knikarmschermen
• Uitvalschermen
• Markiezen
• Screens
• Rolluiken
• Jaloezieën
• Lamellen
• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plissé gordijnen
• Rolhorren
• Hordeuren
Kwaliteitszonwering voor binnen en buiten.
Vrijblijvend advies en prijsopgaven bij u THUIS!

all 4
u

Tevens mogelijkheid
l i f e s t y l e tot bezoek showroom!
Sneakers Tattoos T-shirts Sunglasses

Scoor je toffe sneakers, T-shirts, tattoo’s,
new era cap, Smartphone reparaties en meer
nu gewoon in Krimpen!
Kom langs in de winkel of neem contact op
voor een tattoo afspraak bij All4U Lifestyle

STAD EN LANDSCHAP 39 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 515 237 . WWW.HONDA-VANROON.NL

BINNENWEG 1 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 550 544 . WWW.ROOCAR.NL
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Promen draagt bij aan
een schoner raadhuis

Sinds 1 januari van dit jaar
maken de medewerkers
van Promen het raadhuis
in Krimpen aan den IJssel
schoon. Naast het schoonmaakwerk op het raadhuis,
zorgt Promen onder andere
ook voor het schoon houden
van de gemeentelijke locatie
aan de Stormsweg, De Tuyter,
de kinderboerderij en
begraafplaats Waalhoven.
Promen is een organisatie die een
grote hoeveelheid aan werkplekken
en opleidingsmogelijkheden biedt.
Dit alles met de missie om mensen
met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt zich te laten ontwik-

kelen. Hiermee draagt de gemeente
bij aan het ‘maatschappelijk bewust
ondernemen’.

Het college is trots om samen
te werken met Promen

Het college is blij dat Promen nu –
naast in de groenvoorziening – ook
ingezet wordt om het raadhuis schoon
te houden. Wethouder Anthon Timm:
“Het is mooi om te zien dat deze organisatie zorgt dat mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt ook
tijdens corona aan de slag kunnen.”
De schoonmaak vindt plaats tijdens
de kantooruren. “Als medewerkers
van de gemeente zien dat het raadhuis schoon wordt gemaakt, werken
ze zelf ook schoner. Daarbij is het
goed voor de gezelligheid, voor zowel
de ambtenaren als het personeel van

Foto: team Promen
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Promen,” aldus wethouder Timm.
Wethouder Wubbo Tempel beaamt
deze woorden. “Het is ontzettend
mooi om inclusie in Krimpen te
bevorderen. Dit is een manier om
mensen een plek te geven én aan het
werk te helpen. Daarbij is het raadhuis net zo schoon, of misschien zelfs
schoner dan voorheen.”

“De interactie met mensen
maakt dit werk zo leuk”

6.00 uur. De start van de werkdag
van de medewerkers van Promen.
De ene groep begint in het raadhuis. De andere groep begint op
één van de andere locaties of in de
groenvoorziening. Pauze houden ze
gezamenlijk, want na hard werken is
ontspanning met z’n allen een pré.
Er wordt afwisselend gewerkt op de
verschillende locaties in Krimpen.
De leidinggevende van Promen
stuurt het team aan en werkt zelf ook
mee: “Doordat we overdag aanwezig
zijn, ziet iedereen dat we de locaties
schoonmaken. Zo houden we met
z’n allen het raadhuis en de andere
locaties schoon en netjes”. Eén van
de medewerkers uit dit team spreekt
vol lof over haar functie: “Ik werk al
lang bij Promen, maar sinds een paar
maanden nu ook op het raadhuis.
Zelf woon ik in Krimpen, dus ik ben
zo op mijn werk. Dat is hartstikke fijn.”
Haar collega kan dit beamen: “Wat
ik vooral zo leuk vind aan dit werk, is
de samenwerking met de mensen.
Ondanks de coronatijd kan ik nu toch
af en toe een praatje maken met mijn
collega’s of met de medewerkers van
de gemeente. Dit maakt het werk
erg fijn!”

Wie verdient in 2022 een lintje?
Ook dit jaar krijgt een aantal inwoners van Krimpen aan
den IJssel een lintje tijdens de lintjesregen op maandag
26 april. Helaas is er geen grote bijeenkomst mogelijk in
het raadhuis om de Koninklijke onderscheidingen uit te
reiken aan de Krimpenaren. Burgemeester Martijn
Vroom feliciteert hen digitaal met hun onderscheiding.
Wie verdient volgens u in 2022 een lintje? Daarvoor kunt
u iemand aandragen. De aanvraag voor een Koninklijke
onderscheiding moet u voor 1 augustus 2021 indienen.
U kunt iemand voordragen
In Krimpen aan den IJssel krijgen een aantal mensen een lintje voor de bijzondere manier waarop zij zich hebben
ingezet voor de samenleving. Dit deden zij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kent u iemand die zich
ook op zo’n manier inzet? Misschien komt die persoon volgend jaar in aanmerking voor een lintje!
Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat informatie over het aanvragen van een Koninklijke nderscheiding. Op deze site vindt u een
formulier voor het indienen van een voorstel. Ook kunt u contact opnemen met het collegesecretariaat via 14 0180
of gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Doe dit wel op tijd! Voor de lintjesregen van 2022 moet u de aanvraag voor
een Koninklijke onderscheiding uiterlijk 1 augustus 2021 indienen.

Kent u de app en
emailservice
‘Over uw buurt’ al?

Dodenherdenking
op 4 mei digitaal
te volgen

Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om
berichten van overheidsorganisaties over ontwikkelingen
in hun buurt of wijk digitaal te ontvangen. Daarbij gaat het
om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals de
verbouwing van een huis of een terrasvergunning. U kunt
via de app en e-mailservice ‘Over uw buurt’ nog gemakkelijker op de hoogte blijven van zaken in uw buurt. Hierdoor
bent u slechts één klik verwijderd van de meest recente
berichten over de ontwikkelingen in uw buurt of wijk.

Abonneer u gratis op de berichtenservice

Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord.
Ook herdenken we de slachtoffers die zijn omgekomen
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede
Wereldoorlog. Vanwege corona is er dit jaar geen openbare ceremonie bij het herinneringsmonument en het
graf van de gesneuvelde militairen op begraafplaats IJsseldijk. Wel kunt u de ceremonie digitaal bijwonen.

Via de gratis service 'Over uw buurt' ontvangen inwoners en ondernemers informatie over hun buurt rechtstreeks op hun smartphone, tablet of in hun mailbox.
Op deze manier bieden overheidsorganisaties zoals
gemeenten, provincies en waterschappen deze informatie
eenvoudig, snel en op 1 plek gebundeld aan. Waardoor u
niet meer afhankelijk bent van bijvoorbeeld de gemeenteberichten in het huis-aan-huisblad. De app is beschikbaar in de Apple store, Google Playstore en Microsoft
Store. Inschrijven voor de e-mailservice kan via de website
www.overuwbuurt.overheid.nl. In de app en bij de e-mailservice kunt u zelf instellen welk type berichten u wilt
ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf.

Kranslegging en toespraken
burgemeester en nabestaande

Op begraafplaats IJsseldijk is een korte bijeenkomst
zonder publiek. De ceremonie kunt u bekijken of
beluisteren via YouTube en de Lokale Omroep Krimpen.
Voorafgaand aan de 2 minuten stilte om 20.00 uur legt de
burgemeester een krans. Na de stilte houdt burgemeester
Martijn Vroom zijn toespraak. Ook spreekt de heer Hans
Buijs. De heer Buijs is de broer van de omgekomen soldaat
Jan Buijs. Jan Buijs sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog
en ligt begraven in het militaire graf op begraafplaats
IJsseldijk. De heer Buijs vertelt over de weerslag die het
overlijden van zijn broer op het gezin had. Begin mei vindt
u op www.krimpenaandenijssel.nl meer informatie.

Groeiend bedrijf
in mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

3991.1023 Flyer_Provincie_Bedrijf_WT.indd 1
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Afscheid van oud-wethouders
Jaarsma, Janson en Neeleman
Foto: oud-wethouders Kirsten Jaarsma, John Janson en Arjan Neeleman overhandigen
cheque aan vertegenwoordiger van de voedselbank in Krimpen

Het lot van een politicus is komen en niet
weten wanneer te gaan. De oud-wethouders
Kirsten Jaarsma, John Janson en Arjan
Neeleman kwamen in juni 2018. Ze gingen
na 2 jaar, nadat het college viel. Veel te snel,
vinden zij.
Door de coronacrisis is er geen gelegenheid geweest
om een afscheid voor hen te organiseren. Heel jammer.
Een wethouder legt veel contacten in de samenleving en
wil die graag goed afronden. Arjan Neeleman denkt dat
er op dat punt meer mogelijk was geweest. In ieder geval
heeft het drietal besloten het geld dat voor een afscheidsreceptie was uitgetrokken aan de voedselbank in Krimpen
aan den IJssel te schenken. Een fraai omgekeerd afscheidscadeau.

Toegankelijk

Kirsten Jaarsma heeft haar tijd als wethouder als zeer
leerzaam ervaren. Zij heeft genoten van haar verschillende portefeuilles: cultuur, gezondheidszorg, jeugdzorg
en wonen. “Maar ook de bestuurlijke contacten binnen
de regionale samenwerkingsverbanden waren warm.”

Zij kijkt met trots terug op de stappen die zijn gemaakt
in het beleid van jeugdzorg en het sociale domein. “Mijn
opvolger kreeg het beleidsplan van de laatste portefeuille
panklaar aangeleverd.” Bij het woord cultuurnota gaat zij
glimmen. “Voor het eerst is het gelukt om het cultuurbeleid
te verankeren in het gemeentelijk beleid.” We kennen haar
weer als ze een pleidooi houdt voor het belang van cultuur:
“Cultuur verbindt, is een onmisbare levensbehoefte.
Ik hoop maar dat het nieuwe college daarin blijft investeren.” Kirsten Jaarsma wil het liefst herinnerd worden als
de toegankelijke wethouder met oprechte belangstelling
voor de Krimpenaren.

Inclusieve samenleving

Arjan Neeleman kan zijn teleurstelling over de te korte
wethouderperiode moeilijk verbergen. Hij is echter realist
genoeg om zich erover heen te kunnen zetten. “Het is wat
het is. Maar we hadden zo graag meer tijd gehad om de
veranderingen die we voor ogen hadden, te verwezenlijken. We hadden echt goud in handen om onze plannen
te realiseren.”
Voor het eerst sinds decennia zaten er geen confessionele partijen in het college. “Dat was voor een deel
van de bevolking misschien schrikken,” zegt Neeleman.
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Wij hadden andere idealen – denk aan cultuur,
de inclusieve samenleving en de zondagsopenstelling. We hebben laten zien dat Krimpen ook
bestuurd kan worden door een college met een
andere overtuiging. Zelfs de dominees moesten
dat in het overleg erkennen. We waren er voor
iedereen.”

Een goed gevoel

John Janson benadrukt dat hij in het college een
fijne tijd heeft gehad. “Ik vond het heel leuk om
vanuit een andere gemeente hier binnen te lopen.
Ik heb er veel van geleerd.” Ook bij hem teleurstelling, maar hij is positief over wat hij in korte
tijd toch heeft kunnen bereiken. “Als ik Krimpen
binnenrijd, zie ik zaken waar ik bij betrokken was.
De automaten met hondenzakjes, het vrachtwagenverbod in Oud-Krimpen, geluidsschermen,
nostalgische lichtmasten…, een goed gevoel, kan
ik je zeggen. Dat zijn nog maar de kleine dingen.
Als ik denk aan het bedrag van 90 miljoen dat we
binnengehaald hebben voor de Algeracorridor,
dan ben ik wel een beetje trots.”

Diversiteit

Arjan Neeleman wil graag herinnerd worden
als de wethouder die de diversiteit omarmt.
“Een monocultuur is nooit een goede voedingsbodem voor een gezonde samenleving.” Hij was
ook de wethouder die ervoor heeft gezorgd dat
het onderwijshuisvestingsplan voor de komende
decennia is vastgelegd. “Ik heb zeer genoten
van de contacten in de onderwijswereld en de
sportverenigingen. Ben ook blij om wat ik aan
het achterstallig onderhoud van de scholen heb
kunnen doen.”

Veelkleurigheid

John heeft de sfeer in politiek Krimpen altijd als
heel vriendelijk ervaren. “Het was voor mij een
mooie periode. 4 wethouders en een burgemeester die elkaar op waarde wisten te schatten.
Ik heb er veel van geleerd. Nu gaat het leven
verder.” Arjan, die de verhouding tussen coalitie
en oppositie allesbehalve gemoedelijk vond,
weet hun regeringsperiode kernachtig samen
te vatten: “We zijn met elkaar voortdurend bezig
geweest voor alle Krimpenaren. We hebben de
diversiteit en veelkleurigheid van ons dorp merkbaar naar boven gehaald.” Kirsten moet ineens
denken aan het moment dat ze voor het eerst de
regenboogvlag mocht hijsen. “Een hoogtepunt!”

COLUMN
B&W

Het is corona voor
en corona na
Al weer meer dan 13 maanden zitten we op slot en staan
we stil. Door de afschuwelijke beelden en de sterftecijfers,
ook in Krimpen, zagen we al snel dat het coronavirus veel
heftiger was dan andere ziektes of situaties die de meesten
van ons hebben meegemaakt. Thuiswerken, scholen die
digitaal moesten lesgeven, de zorg die niet 1, maar wel
1000 stappen extra moest zetten. Teveel mensen om op
te noemen moesten heel veel extra taken uitvoeren. Niet
in de laatste plaats ouders van jonge kinderen, die de juf
moesten missen. Maar ook de sport en opa en oma.
Met maximale inzet probeer ik het beleid gunstig te krijgen
voor Krimpen. Een tijd lang waren we daardoor de enige
gemeente waar de markt nog open was (helaas alleen voor
voedsel, maar toch). Ook konden we speelplekken overdag
open houden. Dat zijn kleine succesjes. De komende
maanden worden toch nog weer spannend, ondanks de
hoeveelheid vaccinaties. Dat komt doordat corona ook
niet stil zit. Allerlei varianten maken nu ons leven zuur. Als
gemeenschap kennen we nog altijd teveel besmettingen.
Daardoor zullen we zeker niet voorop kunnen lopen
met versoepelingen, hoewel we dat wel zouden willen.
Maar daar zijn we dus zelf bij. Die cijfers moeten omlaag.
Enerzijds door de vaccinaties, anderzijds door nog meer
de maatregelen op te volgen. Testen en thuis blijven bij
klachten, vaker handen wassen, meer afstand houden.
Ook op momenten dat u even uw aandacht er niet bij hebt,
moet u toch waakzaam zijn. In de tussentijd proberen we zo
snel mogelijk De Ark als vaccinatielocatie open te krijgen.
Laat die vaccins maar komen!

We mogen deze 3 oud-wethouders erg dankbaar zijn dat zij met grote inzet de Krimpense
samenleving in een korte tijd een beetje verder
hebben geholpen.

Als we weer van alles gaan mogen, dan willen we het weten
ook! Ik zou zo graag met elkaar dan een feest vieren. Bevrijding van corona. Muziek. Samen eten. Elkaar weer gewoon
in de ogen kunnen kijken. Maar ook: de economie weer op
gang brengen. Geld aan het rollen brengen. Sporten. De
verenigingen hebben ons, u en mij, nodig. Maar we willen
ook gewoon weer naar opa en oma, we willen normaal onze
verjaardag vieren. Elkaar een hand geven bij een ontmoeting. Daar denken we nu vast over na: hoe houden we de
basis gezond. Want als we dan uit corona komen, dan hoop
ik dat we ons leven weer op kunnen pakken!

Huib Neven

Ik kijk er enorm naar uit!
Martijn Vroom
burgemeester

Keijmel & Partner schoonmaakdiensten levert al sinds 1989 perfect
schoonmaakwerk. Kwaliteit, service en vakmanschap hebben er door de
jaren heen voor gezorgd dat wij gespecialiseerd zijn in:
• Kantoren totale schoonmaak onderhoud • Onderhoudswerkzaamheden • Gevelreiniging
• Scholen totale schoonmaak onderhoud • Glazenwassen
• Vloeronderhoud
• Opleveringsschoonmaak
• Tapijtreiniging
Keijmel & Partner schoonmaakdiensten heeft alle professionele middelen en
vakkundige medewerkers voor een optimaal schoon eindresultaat.
Tel.: 0180-511142 • GSM: 06-50260534 • keijmelenpartner@planet.nl
www.keijmelenpartner.nl

kennis maken
zonder cookies?
Wij hebben ook èchte koekjes – die
brengen we langs als je een afspraak
met ons maakt!

www.stoppelenburguitvaart.nl • uitvaart@stoppelenburg.nl

De nieuwe Golf Variant 8
Nu in de showroom

Dus bel of mail als je onze live
cookies wil!
Private Lease
vanaf € 379*
per maand

info@efficienta.nl
0180 512 522
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel

Brandstofverbruik in l/100km: binnen de bebouwde kom tussen
4,9 en 4,8/ buiten de bebouwde kom tussen 3,7 en 3,6/ gecombineerd tussen 4,1 en 4,0; CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen
108 en 106: efficiëntieklasse: A+. *Het getoonde Private Lease
tarief is een vanafprijs exclusief brandstof, inclusief btw en op
basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Wijzigingen,
druk- en/of zetfouten voorbehouden.

GRAFISCH PLUS
www.mdekoning.nl

088 - 2013480

Klinker #2

KRIMPENSE SAMENLEVING

“Wij hadden nog wel een plekje in ons
gezin én in ons hart over”
Daar zaten ze. Samen achter een laptop in de
gezellige keuken van een Krimpens woonhuis. Linda en de veertienjarige Jahmalia:
pleegmoeder en pleegkind. Ondanks de online
verbinding voelde ik als redacteur door het
scherm hun sterke connectie. In het kort
stelden ze zich voor. Jahmalia vertelde dat
ze op het vwo zit, het leuk vindt om met
vriendinnen af te spreken en van spelletjes
houdt. Linda sprak over haar werk als
mediathecaris, haar 2 volwassen dochters
en het feit dat ze al oma is.

nachtje slapen, toen een keer een weekend en later een
week. Daarna besloten Jahmalia en Linda’s gezin dat het
tijd werd dat Jahmalia bij hen introk.
Jahmalia: “Ik moest in het begin wel wennen, maar veel
kan ik mij er niet meer van herinneren. Natuurlijk was
het gek. Een nieuw gezin, school en andere vriendinnen!
Linda: “Het was voor haar zeker wennen, maar ze deed én
doet het heel goed. We gaven haar hiervoor ook de tijd.
Als pleegouder is het belangrijk dat je veel geduld hebt.
Ook het contact met haar biologische ouders is belangrijk. Jahmalia heeft regelmatig contact met haar vader en
geen contact met haar moeder.” Gelukkig blijven Linda
en Jahmalia hulp krijgen van de pleegzorgorganisatie.
Dat hoort bij het pleegouder/kindschap en dat vinden ze
allebei fijn.

Linda vertelde dat ze al zo’n 20 jaar pleegkinderen
opvangt. De laatste 7 jaar woont Jahmalia in haar gezin.
Ooit zag Linda iets over pleegkinderen op tv. ”Onze
kinderen werden groter en wij hadden wel een plekje
in ons gezin én in ons hart over,” vertelde ze. “Daarom
besloten we ons op te geven om pleegouders te worden.
Dat word je namelijk niet zomaar. Toen betekende dit dat
je veel gesprekken had met de pleegzorgorganisatie en
een cursus volgde. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat
je de juiste beweegredenen hebt. Ook is het goed om niet
teveel verwachtingen te hebben en er echt tijd én energie
voor te hebben. Natuurlijk denkt de pleegzorgorganisatie
ontzettend met je mee. Voor hen is het natuurlijk ook
belangrijk dat de match een succes wordt!”

Ook pleegouder worden? Kijk dan op
pleegzorgrijnmond.nl.

Hoe kwamen Jahmalia en Linda bij elkaar?

Jahmalia vertelde dat ze 3 jaar was toen ze uit huis werd
geplaatst. Ze kwam rond haar zevende jaar in een tijdelijk gezin terecht. Daar kon ze niet blijven. Linda en haar
man dachten op dat moment aan een wat ouder kind.
“De pleegzorgorganisatie regelde een eerste bezoek met
het tijdelijk gezin. Jahmalia wist toen nog niet dat dit voor
haar was bedoeld. Het was gewoon een bezoekje. Toen
wij het idee hadden dat dit weleens een goede match kon
zijn, hebben we Jahmalia ingelicht,” aldus Linda. Diverse
bezoekjes over en weer volgden. Jahmalia bleef een
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Klinker #2

OUDE VERHALEN

EXPOSITIE BEVRIJDING
75+1 IS BIJNA TE ZIEN
Na een jaar uitstel is binnenkort in het Streekmuseum
Krimpenerwaard een
expositie over de bevrijding
van de Krimpenerwaard in
1945 te zien. Sander Enderink,
medewerker aan de tentoonstelling, schrijft voor deze
gelegenheid een artikel over
de tentoonstelling.
In de expositie staan het verzet in
de Krimpenerwaard en het verzet
door mensen uit de Krimpenerwaard centraal. Bewoners van de
dorpen en steden in de waard deden
tijdens de Tweede Wereldoorlog op
uiteenlopende manieren pogingen
om de bevrijding van Nederland
te versnellen. Het risico dat deze
mannen en vrouwen liepen was groot.
Veel mensen werden gearresteerd
en vervolgens geëxecuteerd. Dankzij
het beroemde gedicht ‘Het lied der
achttien dooden’ van Jan Campert
zijn de verzetsdaden van Jan Wernard
van den Bergh uit Schoonhoven en
George den Boon uit Lekkerkerk nog
altijd goed bekend. Ook de communist Klaas den Braven uit Berkenwoude en de ‘Oranje Vrijbuiter’
Johannes Holswilder uit Schoonhoven
namen actief deel aan het verzet.
Zij overleefden de bezetting niet.

Tegenstand bieden

Naast gewapend verzet waren er
ook andere manieren waarop tegenstand werd geboden tegen de Duitse

bezetter en zijn Nederlandse fascistische medestanders. Bijvoorbeeld
door verboden kranten uit te geven
en mensen te informeren over het
verloop van de oorlog. Vanuit Stolwijkersluis, Gouderak en Ouderkerk
aan den IJssel werd vanuit geheime
kamers geluisterd naar de Britse
radio en werden verzetskranten als
De Vrije Pers en Trouw samengesteld en gedrukt. De oplage van de
kranten was groot. Er werden meer
dan 100.000 kranten verspreid in de
Krimpenerwaard en de dorpen aan
de noordoever van de Hollandsche
IJssel. Het helpen van onderduikers
was een andere vorm van verzet.
In Ammerstol spande de predikant
van het dorp, de uitgesproken pacifistische Johannes Hugenholtz uit
het Zeeuwse Kattendijke, zich in voor
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talloze onderduikers die bij of via hem
een onderduikadres kregen. Hugenholtz werd in juni 1943 gearresteerd,
kwam 9 maanden later vrij en ging
direct door met het huisvesten van
onderduikers.

Scheepswerven

De scheepswerven in de Krimpenerwaard trokken al snel de aandacht
van de Duitse militairen. De Duitse
bezetter liet op de Van der Giessen
scheepswerf in Krimpen aan den
IJssel schepen voor de marine
bouwen. Ze maakten daar 5 mijnenjagers van het type ‘Minensuchboote
40’. De geallieerden lieten 3 van de
mijnenjagers zinken. De Sovjet-Unie
nam de 2 overgebleven Krimpense
schepen na de oorlog in gebruik.
Directeur Cornelis van der Giessen

Klinker #2

had nog een zorg. Zijn zoon Arie
Cornelis vluchtte in 1942 naar het
Verenigd Koninkrijk en liet zich
daar opleiden tot parachutist. In het
najaar keerde hij terug naar Nederland. Daar viel zijn spionagewerk al
snel op en de Duitsers arresteerden
Arie. Hij ontsnapte maar werd enkele
maanden later opnieuw gearresteerd
en vervolgens geëxecuteerd.

Opmerkelijke samenwerking

Een van de meest opmerkelijke interacties met de geallieerden was de
samenwerking tussen bewoners en
de Britse en Amerikaanse luchtmacht.
Om het verzet te voorzien van wapens
en andere materialen lieten bommenwerpers grote kratten aan parachutes neerkomen in de weilanden
bij Lekkerkerk. Een netwerk rond de

broers Noordegraaf coördineerde
de verspreiding richting Rotterdam.
Een andere vorm van samenwerking deed zich voor in februari 1944.
Een Amerikaanse bommenwerper
maakte toen een noodlanding.
Omwonenden haastten zich naar het
toestel. Ze brachten de 10 bemanningsleden in veiligheid. Het vliegeniersjack van de piloot bleef achter
en is in het streekmuseum te zien.
De heer Goudriaan uit Ouderkerk
was ook ‘pilotenredder’. In dit geval
van Britse mannen. Hij werd hiervoor
in 1960 door de Engelse koningin
Elisabeth II bedankt.
Toen in mei 1945 de Duitse bezetter
zich overgaf ontstond er veel twijfel in
de Krimpenerwaard. Kon de bevrijding worden gevierd? In Schoon-
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hoven en diverse andere plaatsen
waren nog altijd Duitse militairen
gelegerd. Van Britse of Canadese
militairen was in de eerste dagen van
mei nog geen spoor. De NBS – het
georganiseerde verzet – sprak in deze
dagen vaak met de Duitse militairen
om het einde van de oorlog in goede
banen te leiden. Dat leidde tot merkwaardige gebeurtenissen waarin ze
na 5 jaar strijd opeens samenwerkte
in de straten van Schoonhoven. Deze
situatie duurde een paar dagen.
Nadat eerst de SS was vertrokken,
verlieten de overige Duitse soldaten
een dag later op 9 mei de Krimpenerwaard.
Sander Enderink

U vindt ons aan de Stormsweg 28 op het industrieterrein STORMPOLDER

Raadhuisplein 55c, 2922 AG Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 820 220 / info@rijnvisnotaris.nl
www.rijnvisnotaris.nl

UITVAARTZORG
MET AANDACHT
EN BETROKKENHEID

Marieke van Grevenstein - Rijkaart
06 224 22 501 | marieke@funeralhouse.nl | www.funeralhouse.nl

Klinker #2

COLLEGE VAN B&W

Omwonenden enthousiast over
ontwikkelvisie IJsseldijk
Het college van burgemeester en wethouders
heeft in het najaar van 2020 het ontwerp van de
ontwikkelvisie IJsseldijk en omgeving vastgesteld. In de ontwikkelvisie staat een toekomstbeeld en ontwikkelrichting van de verschillende
binnen- en buitendijkse gebieden langs de
IJsseldijk. Kort samengevat heeft de gemeente
als doel dat er een aantrekkelijk gebied ontstaat
met zicht op de Hollandsche IJssel. Hier
mengen we wonen en werken, passend bij het
historische karakter van de IJsseldijk.
In dit gebied liggen de (nieuwbouw)projecten Van
Duijvendijk en Kerkdreef. Hier is de gemeente de eigenaar
en initiatiefnemer van. De gemeente is niet de enige eigenaar en partij die ideeën inbrengt voor de ontwikkeling
hiervan. Wethouder Coen Derickx: “Om de verschillende
toekomstige ideeën die er zijn in een verband te kunnen
beoordelen, heeft de gemeente een ontwikkelvisie voor
dit historisch belangrijke gebied gemaakt. De gemeente
nodigt andere eigenaren en ontwikkelaars van harte uit
om met plannen te komen die hierin passen.”

Van Duijvendijkterrein met monumentale
loodsen en woning in de verkoop

De gemeente laat initiatiefnemers vrij als het gaat om de
invulling van de loodsen en spant zich in om een bestemmingswijziging mogelijk te maken. Geïnteresseerden
dienden in maart een plan in bij Verdoold makelaars.
De gemeente maakt uiteindelijk een keuze voor een koper.
Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar een koper
die de loodsen in ere kan herstellen en naar een invulling
die past binnen de ambities van de ontwikkelvisie. Naast
de invulling van de loodsen start deze zomer een aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling en realisatie van
een woongebouw. Tussen de loodsen en het woongebouw
in realiseert de gemeente openbaar gebied waar plaats
is om te recreëren langs de Hollandsche IJssel en de
insteekhaven.

Kerkdreef locatie is het tweede
concrete initiatief

Een groep initiatiefnemers wil hier een zeer energiezuinige wijk ontwikkelen op basis van een Collectief
Particulier Ondernemerschap (CPO). We verwachten dat
er hier ongeveer 18 woningen komen. Het ontwerp van de
nieuwe kleinschalige woonwijk krijgt het karakter van een
boerenerf. Hiermee komt de historie van het gebied terug
op deze plek.

Veel reacties op de vraag om mee te
denken met de ontwikkelvisie

De ontwikkelvisie is eerst door het college in ontwerp vastgesteld. Daarna hebben we aan de belanghebbenden,
omwonenden en belangstellenden gevraagd wat zij van
de visie vinden. Met ongeveer 80 deelnemers was de
belangstelling voor de online inloopavond op 2 februari
groot. Wethouder Derickx: “Dit waardeert de gemeente
enorm. Tijdens deze avond, daarna en ook via de digitale
en papieren enquêtes zijn veel wensen, suggesties en
aanbevelingen opgehaald. We bedanken iedereen die
heeft meegedacht.’’ De input gebruiken we om te komen
tot een definitieve ontwikkelvisie. Wilt u meer weten over de
ontwikkelvisie of het verslag over de inloopavond nalezen?
Ga dan naar www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisie.
Foto: impressie ont wikkelvisie IJss

eldijk
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COMPUTERS & DIGITALE TV
PC’s & laptops op maat
Reparaties randapparatuur
& onderdelen
Smartphone reparaties
U kunt tevens bij ons terecht
voor APK service van uw PC
Hèt adres voor al uw
PC wensen en oplossingen
De Korf 31
2924 AH Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180 - 51 55 55

info@atlascomputers.nl
www.atlascomputers.nl

Mantelzorger? Registreer u bij
het Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg
van KrimpenWijzer is er
Contact
voor al uwvragen rondom
mantelzorg.
Mantelzorgondersteuning
Zorgt u langdurig voor een
ander? Alle mantelzorgers
en mantelzorgers die
zorgen voor iemand in
de gemeente Krimpen
aan den IJssel kunnen een
beroep doen op mantelzorgondersteuning. Voor
informatie, advies, emotionele steun, vervangende
zorg, praktische hulp,
lotgenotencontact kan
jong en oud terecht bij het
Steunpunt Mantelzorg.
Informatie en activiteiten
voor mantelzorgers
Staat u nog niet geregis-

treerd als mantelzorger?
Als u zich laat registreren
bij het steunpunt dan
wordt u automatisch op
de hoogte gehouden van
informatie en activiteiten
voor mantelzorgers. Ook
krijgt u 2x per jaar de mantelzorgkrant toegestuurd.
Na registratie ontvangt u
een tasje met informatie
rondom mantelzorg en
een VVV-cadeaukaart van
10 euro.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als
mantelzorger? Bel naar
0180 51 75 90 of stuur een
e-mail naar mantelzorg@
krimpenwijzer.nl.

Installatiebedrijf Nobel bv

• Cv. Werk
• Cv. Service en onderhoud
• Airconditioning
• Zink- en dakwerk
• Badkamers en sanitair
Stormsweg 54 - Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 - 51 65 30

T: (0180) 51 75 90
E: info@krimpenwijzer.nl

info@installatiebedrijfnobel.nl
www.installatiebedrijfnobel.nl
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Samen zonneenergie
opwekken in Krimpen
aangetrokken die helpt bij het voorbereiden en uitvoeren
van het project. Ook is er een aanvraag voor een projectsubsidie ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

Wilt u ook de warmte en het licht van de zon
gebruiken om energie op te wekken? Maar kan
(of wilt u) dat niet op het dak van uw woning?
En wilt u Krimpen duurzamer maken door in
uw eigen (woon)plaats zonne-energie op te
wekken? Investeer dan in het eerste project
van de Krimpense energiecoöperatie Energiek.
In december ondertekenden Energiek en het
Krimpenerwaard College een intentieovereenkomst. Daarmee hebben ze het plan voor
zo’n 500 tot maximaal 600 zonnepanelen
op het dak van de school vastgelegd. Wubbo
Tempel, wethouder duurzaamheid, was
medeondertekenaar van deze overeenkomst
en laat daarmee zien dat de gemeente dit
project steunt.
Hoe zit dit project in elkaar?

Investeren in lokaal opgewekte zonneenergie?
Word lid van Energiek

Nu de eerste stappen zijn gezet voor een zonnedak, is het
tijd voor meer leden die zich aansluiten bij de energiecoöperatie. Als lid van Energiek kunt u meedoen aan alle
zonne-energie projecten van de coöperatie. U kunt per
project bepalen of u mee doet en hoeveel geld u dan wilt
investeren. U haalt mogelijk zo’n 4% rendement uit uw
investering. Meer dan een spaarrekening oplevert. Lid zijn
is belangrijk, want bij veel interesse om mee te doen met
een zonne-energie project krijgen bestaande leden
voorrang. Het lidmaatschap kost 12 euro per jaar.

Meer informatie staat op de website en
Facebookpagina van Energiek

Energiek is eigenaar van de zonnepanelen. Het Krimpenerwaard College stelt het dak ter beschikking voor
een periode van 15 jaar. Energiek verkoopt de opgewekte energie. Het Krimpenerwaard College gebruikt
de energie deels zelf, maar levert dit ook voor een deel
terug aan het net. Het bestuur van Energiek bestaat uit
vrijwilligers. De energiecoöperatie heeft een adviseur

Wilt u meer weten over Energiek en over het eerste project
van de energiecoöperatie? Op www.energiekkrimpen.nl
en op de Facebookpagina ‘Energiek Krimpen’ vindt u
meer informatie. Op de website kunt u zich ook aanmelden als lid.
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Klinker #2

Krimpen wil als
Fairtrade Gemeente staan
voor eerlijke handel
Als het aan wethouder Wubbo Tempel
ligt, staat er nog dit voorjaar een bord met
‘Fairtrade Gemeente’ aan de gemeentegrens
van Krimpen aan den IJssel. “We vinden het
belangrijk dat we als samenleving werken
aan eerlijke handel in de wereld.”
In een Fairtrade Gemeente dragen inwoners, winkels,
horeca, bedrijven, organisaties en de lokale overheid
actief bij aan eerlijke handel met ontwikkelingslanden.
Wethouder Wubbo Tempel: “In Krimpen gebeurt dat al,
op bescheiden schaal. Zo hebben we een wereldwinkel
en verkopen onze supermarkten fairtradeproducten.”
Maar de gemeente wil zichzelf officieel laten beoordelen
door een onafhankelijke jury van de Fairtrade Gemeente
campagne.
Deze organisatie probeert de vraag en het aanbod van
fairtradeproducten in Nederland te vergroten. Hiervoor
heeft ze 6 criteria voor gemeenten ontwikkeld. Tempel:
“Wij willen voldoen aan deze criteria en het officiële certificaat halen, zodat we een bord aan onze gemeentegrens
kunnen plaatsen. Om daarvoor in aanmerking te komen,
moeten we onze fairtrade-activiteiten uitbreiden.”

Aan welke criteria moet Krimpen voldoen?

Om jezelf als lokale gemeenschap fairtrade te mogen
noemen, moet er een werkgroep zijn die fairtrade stimuleert en daarvoor initiatieven ontwikkelt. De gemeente
moet zich daarnaast actief uitspreken voor faitrade en zelf
ook fairtrade inkopen. Winkels, horeca, bedrijven en organisaties moeten fairtradeproducten gebruiken, kopen
en verkopen. Ook moet de werkgroep maatschappelijk
verantwoord ondernemen stimuleren en lokale aandacht
geven aan fairtrade.

Fairtradekerngroep zoekt leden

Er zijn inmiddels enkele inwoners die in de werkgroep
willen zitten. Deze werkgroep moet ervoor zorgen dat

veel meer mensen, bedrijven en organisaties overstappen op fairtradeproducten. Tempel: “Voor deze
fairtradekerngroep zijn meer leden nodig. We zoeken
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
een enthousiaste communicatiedeskundige.” Voor
mensen die eerlijke handel een warm hart toedragen, is
deelname aan de kerngroep echt een leuke en dankbare
klus, meent Tempel. “Het zit mee. Het thema leeft nu
onder inwoners. Mensen zijn veel thuis en hebben tijd om
over hun omgeving na te denken. Ze willen best wat doen.
En ik ken de Krimpense samenleving ook als zeer bereid
om vrijwilligerswerk te doen.”

“Mensen zijn veel thuis en
hebben tijd om over hun
omgeving na te denken.”
Gemeente begeleidt en faciliteert

De gemeente neemt in de campagne een begeleidende
en faciliterende rol op zich. “We geven informatie en we
sturen brieven naar ondernemers, de horeca en bijvoorbeeld sportverenigingen.” Daarnaast stapt de gemeentelijke organisatie zelf ook over op het gebruik van fairtradeproducten. “We hebben nu bijvoorbeeld al fairtradekoffie
in onze koffieautomaten.” Het is al lang een wens van de
gemeenteraad om als gemeente Krimpen aan den IJssel
aan eerlijke handel bij te dragen. Tempel: “Als college
willen we Krimpenaren ook van harte stimuleren met
elkaar dit certificaat te verdienen.”

Wat is eerlijke handel precies?

Met fairtrade wordt handel bedoeld tussen rijke
Westerse landen en ontwikkelingslanden, tegen eerlijke
handelsvoorwaarden. Het doel is dat boeren en andere
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leveranciers in deze landen een redelijke beloning
krijgen voor hun product. Wie producten met een
fairtradekeurmerk koopt, helpt dus mensen in ontwikkelingslanden. Aan fairtradeproducten worden ook
strengere milieueisen gesteld.
Bijna 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders
werken inmiddels onder fairtradecondities. Daar
profiteren ruim 6 miljoen mensen van. Om te zorgen
dat nog meer mensen in ontwikkelingslanden een
kans op ontwikkeling krijgen, is het belangrijk dat er
ook meer producten volgens de fairtradeprincipes
worden verhandeld. En dat lukt als meer inwoners en
bedrijven fairtradeproducten kopen. Maar ook als
meer winkels, groothandels en cateraars fairtradeproducten aanbieden.

KORT DUURZAAM NIEUWS

90 euro cadeau voor
huurders om energie
te besparen
De WoonWijzerBox is er nu ook voor huurders in Krimpen aan den IJssel. Met deze box kunnen huurders
energie besparen in huis. Het is een pakket met energiebesparende maatregelen die huurders zelf kunnen
uitkiezen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn een
thermostaatkraat, isolerende brievenbus, ledverlichting,
slimme stekker, tochtstrips, radiatorfolie of een energieadvies. Als gemeente stimuleren we dat inwoners minder
energie verbruiken. Daarom konden in 2020 woningeigenaren profiteren van 90 euro korting op energiebesparende producten bij de WoonWijzerWinkel. In 2021
richt deze actie zich op huurders. De gemeente heeft voor
deze actie de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik
aangevraagd bij het Rijk.

Verhoog uw wooncomfort en verlaag uw
energierekening

Inmiddels telt Nederland 89 Fairtrade Gemeenten.
De Fairtrade Gemeente campagne bestaat ook in
andere landen. In totaal is inmiddels de mijlpaal van
2.000 Fairtrade Towns bereikt, in 32 verschillende
landen.

Meer weten? Kom op 28 april naar de online
bijeenkomst

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Fairtrade
Gemeente campagne en wilt u meer horen over
onze kerngroep? Meld u dan aan voor onze online
informatiebijeenkomst op woensdagavond 28 april
van 19.30 tot 20.45 uur. Wethouder Wubbo Tempel en
regioadviseur Ruud Lambregts vertellen u dan graag
meer. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl
dww@krimpenaandenijssel.nl.

Met kleine aanpassingen in uw huurhuis bespaart u
direct energie. Stel uw WoonWijzerBox samen in de
webshop van ons energieloket. Hoe werkt het? U plaatst
op www.woonwijzerwinkel.nl/krimpenaandenijssel voor
minimaal 95 euro aan producten in uw winkelwagen.
Vervolgens vult u de kortingscode KRIMPENHUUR in,
waardoor u 90 euro cadeau krijgt van de gemeente.
Nadat de WoonWijzerWinkel uw bestelling heeft
verwerkt, sturen ze de WoonWijzerBox gratis naar uw
huisadres. Met de energiebesparende maatregelen in
deze box begint u op een snelle en simpele manier met
energie besparen. Hiermee verhoogt u uw wooncomfort
en verlaagt u uw energierekening. Per adres kunt u 1 keer
gebruikmaken van de kortingscode. Er zijn 1.455 kortingscodes beschikbaar. Op is op.

Heel 2021 acties om huurders te helpen met
verlagen van het energieverbruik

Samen met QuaWonen organiseren we dit jaar verschillende acties om huurders tips te geven om het verbruik
van energie te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan een webinar. Tijdens het webinar komen vragen als ‘Wat kan ik als
huurder doen?’ en ‘Kan ik als huurder zonnepanelen op
het dak plaatsen?’ naar voren. Maar we zetten ook buurtcoaches in. De coaches gaan met buren in gesprek over
de manieren waarop zij energie kunnen besparen in huis.
Ook komt er een informatiepakket met filmpjes en mails
voor huurders beschikbaar.
Let op! Nog enkele woningeigenaren kunnen de kortings
code KRIMPEN2020 verzilveren. Ga daarvoor naar
www.woonwijzerwinkel.nl/krimpenaandenijssel
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In 4 jaar van 8.400 naar
32.000 zonnepanelen
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat
er over 4 jaar 32.000 zonnepanelen liggen op
Krimpense daken. Wethouder Wubbo Tempel:
“We zitten nu op 8.400 panelen en hebben
dus nog wat werk te doen.” Het college heeft
daarom een Aanvalsplan Zon vastgesteld.

gemeente op touw gaat zetten. De ambitie is een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050.

Aanvalsplan Zon is voor inwoners,
bedrijven en VvE’s

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen,
moet de CO2-uitstoot in de Nederland en dus ook in de
gemeente Krimpen fors omlaag. 1 van de manieren om dat
te bereiken is elektriciteit duurzaam opwekken met zonneenergie. Eigen energie opwekken is niet alleen leuk, maar
levert ook rendement op. Het Aanvalsplan Zon beschrijft
de koers die het college wil varen om over 4 jaar bij
32.000 zonnepanelen uit te komen. Het plan maakt deel
uit van de Duurzaamheidsagenda, die in maart door het
college is vastgesteld. Voor inwoners is het plan te downloaden via www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid.
Het bestaat onder andere uit een handzame infographic
met daarop feiten en cijfers en natuurlijk de acties die de

Met het Aanvalsplan Zon wil de gemeente een aantal
verschillende doelgroepen aanspreken. Wethouder
Wubbo Tempel: “Als eerste natuurlijk de inwoners.
De mensen met een koopwoning kunnen in veel gevallen
zonnepanelen op hun dak leggen. Dat kunnen ze zelf doen,
maar wij willen en kunnen ook helpen.” Zo is de gemeente
in januari een inkoopactie gestart samen met een Krimpense installateur. Inwoners kunnen zich inschrijven en
daarna kunnen we gezamenlijk zonnepanelen inkopen.
“Voor de actie is veel animo. Al meer dan 200 inwoners
schreven zich in. En er is nog steeds de mogelijkheid om
mee te doen. In het raadhuis staat ook een demopaneel
opgesteld, zodat inwoners kunnen zien hoe het werkt.”
Met woningcorporaties heeft de gemeente afgesproken
dat zij jaarlijks 200 sociale huurwoningen van zonnepanelen voorzien. Ook gaat de gemeente een VvE-loket

24

oprichten. Zo komen Verenigingen van Eigenaren
laagdrempelig aan goede informatie voor hun
specifieke situatie.
Dan zijn er nog de bedrijven. Ook die benadert de
gemeente actief om samen te kijken wat er mogelijk
is met zonnepanelen op de daken van de panden.
“We zoeken ook samenwerking met de gloednieuwe
Krimpense energiecoöperatie Energiek Krimpen.
Zij popelen om aan de slag te gaan met nieuwe
projecten. Bijvoorbeeld met hun eerste project in
samenwerking met het Krimpenerwaard College.”
Ook wil de gemeente zelf nog meer het goede voorbeeld geven door meer gemeentelijke panden van
zonnepanelen te voorzien.

Gemeente helpt met Duurzaamheidslening

De gemeente ondersteunt inwoners op nog meer
manieren bij hun verduurzamingsplannen. “Zonnepanelen aanschaffen is dat natuurlijk best een investering. We kunnen daarbij helpen en bieden de
duurzaamheidslening aan. Deze lening wordt steeds
populairder. Steeds meer inwoners weten ons dus
gelukkig te vinden.” Woningeigenaren kunnen een
duurzaamheidslening aanvragen van minimaal
2.500 en maximaal 25.000 euro. De rente is laag en
de lening kent een doorlooptijd van 10 of 15 jaar. Is de
lening niet meer nodig, dan kan deze ook in een keer
worden afgelost.
De gemeente zoekt daarnaast actief en gericht naar
verdere mogelijkheden. “We focussen in ons dorp
vooral op daken, omdat voor bijvoorbeeld een zonneveld of zonnepark in Krimpen geen ruimte is. Daarom
spreekt de term dubbel ruimtegebruik ons ook erg
aan.” Een voorbeeld van dubbel ruimtegebruik is
natuurlijk een dak, maar kan ook zonneparkeren
zijn. Dat is parkeren onder een carport waarop
zonnepanelen liggen. In de gemeente is een aantal
parkeerplaatsen waar dit een optie is. Per locatie gaat
de gemeente daarom een haalbaarheidsonderzoek
doen naar zulke vormen van dubbel ruimtegebruik.

Buurtacties geven informatie op maat

Verder organiseert de gemeente regelmatig buurtacties. “We komen langs in de buurt en geven
informatie op maat. Over zonnepanelen maar ook
over andere duurzame maatregelen, zoals isoleren.”
Het college is vol enthousiasme aan de slag gegaan
met het Aanvalsplan Zon. Wethouder Tempel
verwacht dat inwoners dat enthousiasme delen.
Hij ziet alleen maar voordelen aan het installeren van
zonnepanelen. “Je helpt het klimaat, want je brengt de
CO2-uitstoot echt terug. Je helpt jezelf ook financieel,
want gemiddeld verdien je de aanschafprijs in 7 jaar
terug. En tenslotte is het gewoon echt leuk. Je kunt
direct zien hoeveel je bespaart en hoeveel je teruggeleverd hebt aan het net. Je kunt elke dag even kijken
hoe het ervoor staat. Zeker als de zon schijnt, is dat
een leuke bezigheid.”

KORT DUURZAAM NIEUWS

Bedrijventerrein
Stormpolder gaat
verduurzamen
De Stormpolder, het belangrijkste bedrijventerrein
van Krimpen aan den IJssel, biedt duurzame kansen.
Gemeente en ondernemers slaan de handen ineen om
die kansen te pakken en het gebied toekomstbestendig
te maken.
Om klimaatverandering tegen te gaan moet Nederland
in 2030 minimaal 49 procent minder CO2 uitstoten
dan in 1990. Dit doel staat beschreven in het Klimaatakkoord. Om deze doelstelling te halen neemt ook Krimpen aan den IJssel maatregelen. 1 van die maatregelen
is het verduurzamen van bedrijventerrein Stormpolder.
Het terrein is al jaren erg belangrijk voor de economie
van Krimpen aan den IJssel. Het gebied begint inmiddels tekenen van verval te vertonen. Het college vindt het
daarom nu tijd om het gebied aan te pakken en het tegelijkertijd te verduurzamen.
Een externe gebiedsmanager gaat bedrijven in de Stormpolder bezoeken. De gebiedsmanager duurzaamheid
gaat in kaart brengen wat er aan verduurzaming gewenst
en mogelijk is. Hiervoor voert hij onder meer gratis een
zogeheten Energie Potentieelscan (EPS) uit. Deze scan
maakt een inschatting van het energiegebruik en de
besparingsmogelijkheden bij de afzonderlijke gebouwen
op een bedrijventerrein.
Vervolgens werkt de gebiedsmanager concrete plannen
uit. Het doel is dat de bedrijven en de gemeente daarna
direct aan de slag kunnen. De gebiedsmanager is
aangesteld voor minimaal 1 en maximaal 2 jaar.

Stormpolder groot potentieel voor
zonnepanelen

Het bedrijventerrein biedt veel mogelijkheden om bij
te dragen aan een klimaatneutraal en gezond Krimpen
aan den IJssel in 2050. Op veel bedrijfsdaken kunnen
bijvoorbeeld nog zonnepanelen geplaatst worden. Bij de
bedrijfsbezoeken die de gebiedsmanager duurzaamheid
en ook de bedrijfsfunctionaris van de gemeente gaan
brengen, wordt dit dan ook een belangrijk speerpunt.
Ondernemers ontvangen gerichte informatie over de
mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een
subsidie van de provincie Zuid-Holland te ontvangen waarmee ondernemers de dakconstructie kunnen aanpassen.
Hierdoor is het dak geschikt om zonnepanelen te dragen.
De verduurzamingsplannen voor de Stormpolder moeten
de basis vormen voor het uiteindelijke doel: het volledig
energieneutraal maken van het bedrijventerrein.
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Zijdepark 2 2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681 253 fax 0180 - 683 496
info@deweerdwonenenslapen.nl
www.deweerdwonenenslapen.nl

Automobielbedrijf
P. en D. Broere BV

Lekdijk 73
Krimpen aan den IJssel

Tel. 0180 515 055
info@broere.citroen.nl

Onderhoud • Reparatie • Accessoires • Leasing • Financiering

Elektrotechniek
U kunt bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•

Installatie

Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s
Onderhoud en reparatie (al meer dan 40 jaar ervaring)
Schadereparaties
Financiering en leasing
Occasions van diverse merken
(meer dan 40 op voorraad!)

Uw Citroën dealer voor de
Krimpenerwaard en omstreken

Tel: 0180- 44 60 60
Bekijk onze occasions op:
www.roestenheuvelman.nl
WWW.BROERE.CITROEN.NL

Telefoon: 085 - 580 12 11
E-mail: info@regioriool
www.regioriool.nl

Geef uw zitmeubel een tweede kans !
* Voor al uw loodgieters- en installatiewerkzaamheden!
* Goede service en kwaliteit voor een betaalbare prijs!
* In Krimpen geen voorrijkosten!
Gert-Jan Gardenier

M.

06 139 343 47

Rotterdamseweg 12

E.

instal.gardenier@hetnet.nl

2921 AP Krimpen a/d IJssel

T / F. 0 1 8 0 5 1 6 1 2 1

mr. R.R. Rijnvis
mr. B. Zwaveling
al ruim 50 jaar actief voor ondernemers en particulieren

den IJssel
IJssel

Heeft u een probleem met uw afvoer?
Wij lossen dit graag voor u op.

A C C O U N T A N T S

&

B E L A S T I N G A D V I S E U R S

BELASTING BESPAREN?

WIJ KIJKEN GRAAG MEE NAAR DE MOGELIJKHEDEN
administraties | jaarrekeningen | belastingaangiften
bedrijfsadviezen | belastingadviezen
Weteringsingel 7 - 2921 BA Krimpen aan den IJssel
telefoon 0180 514 777
e-mail82
info@folkertskaat.nl
0180
02 20
www.folkertskaat.nl

www.lintnotarissen.nl

Klinker #2

VETERANEN

“De hitte en de
vochtigheid waren
ondragelijk.”
De uitzending van veteraan Thijs Arts duurde
van 24 januari tot 22 november 1962. Het
grootste gedeelte van die tien maanden bracht
hij door in een ruimte die te groot was voor
een kanariepiet, maar te klein voor een mens.
Zeker voor 67 bemanningsleden. 3 ingepakte
cylinders met een doorsnede van elk zo’n
3 meter en een lengte van nog geen 80 meter,
met in het midden een toren… Ziehier Hr. Ms.
Dolfijn (S 808), een van de 2 onderzeeboten
die in Nederlands Nieuw-Guinea gevaarlijke
patrouilles uitvoerden. “Een varende doodskist,” zegt Thijs. Hij vertelt met zijn hele
lichaam. Soms springt hij op om zijn verhaal
kracht bij te zetten. Je zou niet zeggen dat hij
de tachtig ruim gepasseerd is.
Arts meldde zich vrijwillig bij de Marine, niet wetend
dat hij bij de onderzeedienst terecht zou komen. Op 24
januari 1962 vertrok hij als machinist 1e klas met de Dolfijn
naar de Nederlandse Antillen. Daar kregen zij de
opdracht om via het Panamakanaal op te stomen naar
Nieuw Guinea. “Bij Mexico kregen we een tyfoon over ons
heen. Windkracht 12, 10 meter hoge zeeën. 4 dagen lang.
Dit overleven we niet, dacht ik. Het was verschrikkelijk.”

Verkenningspatrouilles

Op 26 april komt de Dolfijn in Hollandia aan. “Na een
wat doelloze periode vertrokken we op 9 juni vanuit Biak
voor onze eerste patrouille. De opdracht was om de
bewegingen van Indonesische motortorpedoboten te
signaleren. Baai in, baai uit. Als de periscoop de vijand in
het vizier kreeg, gaven we dat door aan de autoriteiten.
De 16 torpedo’s die wij aan boord hadden, hebben we
niet gebruikt.” 29 dagen lang duurde deze patrouille.
“Stel je voor, al die tijd met 67 mensen opgesloten in die
kleine ruimte. We liepen oorlogswacht, 6 uur op, 6 uur af.
Slecht eten, nauwelijks zoet water, nauwelijks slaapruimte.
De hitte en de vochtigheid waren ondragelijk. De handdoeken werden groen. Douchen was er niet bij. Onze korte
broeken kon je rechtop neerzetten. Dat er geen schurft is
uitgebroken is onbegrijpelijk.”

Terwijl Thijs vertelt, lijkt hij alles opnieuw te beleven.
Er klinkt ook trots in zijn stem. En terecht. De mannen
hebben het dapper doorstaan. “Er was nooit gezeur
of gedoe.” De commandant van de Dolfijn, J.R. Roele,
bevestigt het in zijn verslaglegging: “Er hoefde in die
periode niemand gestraft te worden en de stemming bleef
onder alle omstandigheden goed.” Er volgde nog zo’n
verkenningspatrouille, van 27 juli tot 20 augustus. Dezelfde
ongemakken, hetzelfde hoogstaande plichtsbesef.

Papoeavlag

Het duurde daarna nog tot 1 oktober voordat de thuisreis
werd aanvaard. Inmiddels had Nederland ingestemd met
de overdracht van Nieuw Guinea aan Indonesië. “Alles
voor niks geweest,” verzucht veteraan Arts. “We hebben de
Papoea’s in de steek gelaten.” De Dolfijn stak dat niet onder
stoelen of banken. Hij verliet, uitgezwaaid door honderden
Papoea’s, de haven van Biak met de Papoeavlag hoog in
de top van de voorperiscoop. De commandant is er bij
thuiskomst voor op het matje geroepen.
Huib Neven
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Gestion

administratie en belastingadvies


Fysiotherapie
Manuele therapie
Fysiotherapie
Manuele therapie

MSC Krimpen (GK)
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel
T 0180 519 001

MSC Kortland
MSC Krimpen (GK)
Nieuwe Tiendweg 11a
Groenendaal 1
2922 EN Krimpen a/d IJssel
2922 CJ Krimpen a/d IJssel T 0180 519 001
T 0180 519 001

MSC Kortland
MSC Krimpen (GK)
Fysiotherapie
Nieuwe Tiendweg 11a
Groenendaal 1
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MSC Capelse Brug
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Ervaar de waarde
van schoonmaak

MSC Capelse Brug
Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
T 010 20 20 793

LéVos méér dan schoon!

ht

Of het nu om uw container, gevel of terras gaat.
LéVos maakt ’t weer schoon en fris!
Voordelen van inzetten LéVos zetten wij graag op een rijtje:

TUIN.WONEN.
JACHT.OUTDOOR
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 Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
 Service en kwaliteit verzekerd
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door ﬂexibele werkwijze

 Maatwerk oplossingen
 Nu ook actief in Krimpen ad Lek
dit seizoen

Hollandse gezelligheid

RELAX&LOUNGE
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Kerkweg 170B Ouderkerk aan den IJssel
0180-446960

en Lekkerkerk
 Duidelijke afspraken
betreﬀende de reiniging

levos.nl | T. 0180 – 518380 | E. info@levos.nl
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VETERANEN

“Het team is meer
dan het individu”

het was een smeltkroes van groeperingen die tegenover
elkaar stonden. De UNIFIL-vredesmacht moest er vrede
en veiligheid handhaven.

Hulpverlening

De uitzending van veteraan Yeb-Jan Joustra
(1958) was meer dan een tijdelijke onderbreking
in een burgerlijk bestaan. Ze paste precies in
zijn levensverhaal. Ook sloot het naadloos aan
op zijn levensvisie: ‘Ieder mens is uniek en
ieder mens heeft de opdracht zich actief in te
zetten voor een betere samenleving.’
Zijn dienstplicht met blauwe baret was zó leerrijk, dat
hij pleit voor een dienplicht (zonder st) voor alle Nederlandse jongeren. “Zo leren zij samenwerken, leiding geven
en leiding ontvangen. Zo ontwikkelen ze hun fysieke en
mentale weerbaarheid.” in een samenleving waarin de
tegenstellingen steeds groter lijken te worden."

UNIFIL

Na een militaire opleiding tot chauffeur-gewondenverzorger, werd Joustra op 3 juni 1981 uitgezonden
naar Libanon. Het land was net bijgekomen van de
burgeroorlog. Maar de spanning was niet geweken.
De PLO, christelijke milities, Amal, Hezbollah, Israël, Syrië…

“Ik werd geplaatst op de bataljon-hulppost in Haris,”
vertelt Yeb-Jan. “We verbleven in een woonhuis met een
tiental collega’s, waaronder een paar dienstplichtige
artsen en een tandarts.” Met veel voldoening kijkt hij
terug op wat ze voor de lokale bevolking hebben kunnen
doen. “We hielden spreekuren, verleenden bijstand bij het
inrichten van een ziekenhuisje en de bouw van een kleuterschool. De dankbaarheid van de mensen in Zuid-Libanon
was hartverwarmend.”

Mondharmonica

De uitzending bestond niet alleen uit humanitaire hulp.
Er was ook onrust en spanning. Zeker toen Joustra voor zijn
laatste 4 maanden overgeplaatst werd naar een infanteriepost in Yatar, Libanon. Patrouilles, beschietingen, gewondenvervoer met de nodige risico’s bij controleposten.
Het was allemaal niet zonder gevaar.
Korporaal Joustra wist goed met de spanningen om te
gaan. Tijdens een mortierbeschieting bracht hij rust in de
bunker door op zijn mondharmonica te gaan spelen.

Samenwerking

Op 3 december 1981 keerde Yeb-Jan terug naar huis en kon
hij de opgedane ervaringen in de praktijk van het leven
gaan brengen. “Ik heb van die uitzending veel geleerd.
In de eerste plaats onvoorwaardelijke kameraadschap.
Ook dat niets vanzelfsprekend is en dat je dankbaar mag
zijn dat je in Nederland bent geboren. Maar vooral teamwork. Schrijf dat vooral op: samenwerking geeft energie,
het team is meer dan het individu. Dat is de leidraad van
mijn leven.”

Reserveofficier

In die zin heeft hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds genomen. Zo was hij 7 jaar voorzitter van
de Nederlandse UNIFIL-vereniging en vanuit de vakbond
AVNM was hij vertegenwoordiger van alle dienstplichtige
militairen in Libanon. Zijn ideaal voor een betere samenleving kon hij verwezenlijken als reserveofficier bij
Defensie, bij een eenheid met specifieke deskundigheid
op allerlei gebieden. “We hebben daar onder andere het
Bureau voor Veteranen en Postactieven bij de Koninklijke
Landmacht kunnen opzetten. En het afgelopen jaar
hebben we een bijdrage geleverd aan allerlei corona
vraagstukken in Limburg.”
Een actief leven voor een betere samenleving. Veteraan
Yeb-Jan Joustra heeft laten zien hoe dat moet.
Huib Neven
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Veilig Thuis is er voor advies of
meldingen over huiselijk geweld
en mishandeling
Bellen naar Veilig Thuis kan 24 uur per dag,
7 dagen per week

Door corona zijn we vaker thuis. Het valt u
daardoor misschien wat meer op wat er in uw
buurt gebeurt. Vermoedt u huiselijk geweld,
kindermishandeling of ouderenmishandeling?
“Bespreek wat u ziet met de persoon om wie
het gaat. Zeg dat u zich zorgen maakt en biedt
die persoon een mogelijkheid om hier (later
met u) over te praten. Maar u kunt ook altijd
terecht bij Veilig Thuis.” Dit benadrukt Debbie
Maas, bestuurder van Veilig Thuis in de regio
Rotterdam-Rijnmond.

U kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen via het gratis telefoonnummer 0800 2000. Als u belt, luistert een medewerker
van Veilig Thuis naar uw verhaal. Deze medewerker zet
samen met u alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft
advies. Ook kijkt hij of zij samen met u of er hulp nodig is en
zo ja welke hulp. Bijvoorbeeld door een familielid, huisarts,
medewerkers van KrimpenWijzer of een andere lokale
hulpverlener. Afhankelijk van de situatie maakt Veilig Thuis
een stappenplan met u. Als het om een heel ingewikkelde
situatie gaat, dan kunt u dit melden en gaat Veilig Thuis zelf
aan de slag in afstemming met de melder.

“Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Iedereen kan bellen, chatten of langskomen. Slachtoffers,
familieleden, vrienden, buren, professionals. Het is
belangrijk dat mensen hun zorgen delen. Ook als u het niet
zeker weet of als u liever anoniem wilt blijven.” Door corona
is er minder contact tussen mensen. Ook komen hulpverleners minder vaak bij mensen langs. “We merken
dat het aantal adviesvragen met 30% is gestegen sinds
corona. De meldingen zijn ook heftiger. Meestal gaat
het om zorgen over kinderen of geweld richting (ex)partners. Ouderenmishandeling is minder goed zichtbaar
geworden, omdat de ouderen maar heel weinig mensen
zien.”

Huiselijk geweld kan op veel verschillende
manieren voorkomen

Bij huiselijk geweld kunt u denken aan (fysieke of psychische) mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing,
vernedering of overmatige controle. Maakt u zich zorgen
om iemand die vaak blauwe plekken heeft die niet goed te
verklaren zijn? Of is het zoontje van uw vriendin ineens heel
schrikachtig of depressief? Hoort u vaak herrie en ruzie uit
het huis van buren? “Vaak is het moeilijk om te bepalen wat
er aan de hand is. Maar het is altijd belangrijk om iets te
doen. Begin met de vraag hoe gaat het? Daarnaast kan
advies vragen bij Veilig Thuis helpen.”

Chatten met Veilig Thuis op www.veiligthuisrr.nl

“Iemand moet altijd zijn verhaal kwijt kunnen.
Ook nu mensen minder sociale contacten hebben.
Daarom is naast ons telefoonnummer een chatfunctie
op www.veiligthuisrr.nl geplaatst. Op werkdagen kunt u
tussen 9.00 en 17.00 uur chatten met een medewerker van
Veilig Thuis. Tijdens de avondklok zelfs tot 22.00 uur.” Als u
wilt praten over uw situatie of advies wilt wat u kunt doen,
bel of chat dan met Veilig Thuis. Ook leest u meer over wat
uzelf kunt doen op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

30

Vaccinatielocatie
De Ark staat klaar
voor vaccineren
In opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft
de gemeente kerkgebouw De Ark gereed gemaakt als
vaccinatielocatie. De vaccinatielocatie staat klaar om
inwoners met een afspraak te vaccineren, zodra de GGD
dit aangeeft. De locatie hebben we ingericht volgens
de richtlijnen en adviezen van het RIVM, de GGD en de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor kunnen
de bezoekers veilig hun prik komen halen. Marcel van
Dokkum is ambtenaar crisisbeheersing bij de gemeente.
Samen met collega’s uit diverse gemeentelijke teams
moest hij zorgen dat er een vaccinatielocatie kwam in
Krimpen. “We hebben een locatie gezocht die centraal
in het dorp ligt. We hadden de keus om de sporthal niet
te gebruiken. Daarmee beperken we binnensport niet
onnodig, als dit weer mag.”

Bezoek aan De Ark is veilig volgens
de geldende maatregelen

De Ark heeft een flinke metamorfose ondergaan.
Van Dokkum: ”We hebben de locatie zo ingericht dat een
bezoek veilig verloopt volgens de RIVM-maatregelen. Onze
leveranciers en partners hebben hun uiterste best gedaan
om de locatie in zeer korte tijd gebruiksklaar te maken.
Ook de praktijkmanager van het gezondheidscentrum
heeft haar professionele mening gegeven.” Een gastheer of
gastvrouw ontvangt u als bezoeker in de ontvangstruimte.
Daar laat u aan hem of haar uw gezondheidsverklaring zien.
Heeft u als bezoeker een medische indicatie? Dan verwijst
de gastheer of gastvrouw u naar een speciale balie met
een arts. Heeft u geen medische indicatie? Dan kunt u

Colofon

meteen aansluiten in 1 van de 6 priklijnen. Als u het vaccin
hebt gekregen, is het advies dat u 15 minuten plaatsneemt
in de wachtruimte. Van Dokkum: “In de vaccinatieruimte zijn
artsen, die toezicht houden op het proces. Als u zich niet
goed voelt, is er direct hulp van een arts of EHBO-er. Na het
vaccineren ontvangt u het vaccinatiebewijs en verlaat u de
locatie via de achteruitgang. Alles op basis van éénrichtingsverkeer en op ruime afstand.”

De Veiligheidsregio RotterdamRijnmond
heeft advies gegeven voor veilig gebruik

Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft haar
advies uitgebracht over de vaccinatielocatie. Rachel Pop
is medewerkster brandpreventie, advies en vergunningverlening bij de veiligheidsregio. Pop: “We hebben het
gebouw beoordeeld op brandveilig gebruik. Zo is het van
belang dat bijvoorbeeld de brandmeld- en ontruimingsinstallaties, blusmiddelen, vluchtrouteaanduiding en noodverlichting goed zijn onderhouden, functioneren en op
de juiste plek hangen. Er moeten bedrijfshulpverleners
aanwezig zijn. Ook moet de noodaggregaat op voldoende
afstand van de gevel staan en niet in een vluchtroute. En de
bluswatervoorziening moet vrij zijn van obstakels en altijd
bereikbaar voor de brandweer zijn.”
Roy Hempel, evenementenadviseur en Commandant van
Dienst Geneeskundig bij de veiligheidsregio heeft advies
op geneeskundig gebied gegeven. “Voor de hulpdiensten
is een speciale toerit gemaakt. Deze toerit sluit aan op de
EHBO-ruimte. Bij incidenten bereiken de ambulance, de
brandweer en de politie de locatie snel. Ook is er bewegwijzering en een extra waterpunt aangelegd.” Een mindervalide en visueel beperkte inwoner hebben de locatie
getest op toegankelijkheid. Hempel: ”De medewerking
van deze inwoners vond ik heel waardevol. Zij hebben ons
gewezen op belangrijke aandachtspunten. Een samenwerking die ik nog niet eerder gezien heb.” Vaccinatielocatie
De Ark staat klaar voor gebruik en voldoet aan alle eisen.
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