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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 
20 april tot en met 14 september. 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. 

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

17 februari
De gemeente en zonnepanelen 
inkoopactie.nl organiseren van 19.30 tot 
21.00 uur een online informatiebijeenkomst 
over een zonnepaneleninkoopactie. 
Tijdens de webinar vertellen we u meer 
over de zonnepanelenactie. Ook hoort u 
meer over de duurzaamheidslening van 
de gemeente en leggen we uit hoe u btw 
kunt terug vragen. Aanmelden kan tot 16 
februari via www.krimpenaandenijssel.nl/
zonnepaneleninkoopactie.

18 februari
Gemeenteraadsvergadering om  
20.00 uur.* 

4 maart
Informatieve commissie om 20.00 uur.*

11 maart
Besluitvoorbereidende commissie om 
20.00 uur.* 

18 maart
Besluitvoorbereidende commissie om 
20.00 uur.* 

25 maart
Gemeenteraadsvergadering om  
20.00 uur.* 

8 april
Informatieve commissie om 20.00 uur.* 

15 april
Besluitvoorbereidende commissie om 
20.00 uur.* 

22 april
Gemeenteraadsvergadering om  
20.00 uur.* 

*Kijk voor de agenda en meer informatie op 
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.
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We hebben het jaar 2020 achter ons gelaten. Het jaar 
van het coronavirus. Maar ook van de viering van 75 jaar 
bevrijding. Helaas vielen veel activiteiten in het water. 
We hopen dat er toch wat activiteiten in 2021 doorgang 
vinden. Daarover later meer. In 2020 hebben we ook een 
nieuwe  Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 
Daarin staat wat wel en niet mag in Krimpen. Op pagina 12  
gaan we in op een aantal belangrijke punten. Afgelopen 
december is het project Hackshield gestart, waarbij er 
aandacht is voor de cyberweerbaarheid van kinderen. 
Ze krijgen spelenderwijs tips om veilig online te zijn. Ook 
zijn in december de stedenbouwkundige kaders voor 
Centrum-Zuid vastgesteld. Wat dat precies inhoudt, leest 
u op pagina 30. 

We kijken ook vooruit. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat 
de Molukse mensen naar Nederland kwamen. Ook naar 
Krimpen. In deze Klinker staan we stil bij verhalen van de 
Molukkers. Huib Neven heeft Willem Socapua, Obeth 
Veerman, Andrew Roos en Karin Pattikawa hierover geïn-
terviewd. 2021 staat ook in het teken van het vaccineren. 
Om ons te wapenen tegen het coronavirus is het belang-
rijk dat we ons inenten. Huisarts Ronald Wit legt in deze 
Klinker uit waarom. Ondanks corona gaan de verkie-
zingen voor de leden van de Tweede Kamer gewoon door. 
We hebben veel maatregelen genomen zodat u veilig kunt 
stemmen. Hoe alles in zijn werk gaat, leest u op pagina 31. 

Ook hebben we in dit magazine aandacht voor een project 
waarin bewoners, gemeente en provincie samenwerken 
aan een oplossing voor de geluidsoverlast bij de N210. 
Langs de weg komen geluidsschermen. We vertellen hoe 
dit tot stand is gekomen. Op pagina 22 spreken de fractie-
voorzitters van de Krimpense partijen in de  gemeenteraad 
hun wens uit voor het laatste deel van deze raads periode. 
En in de rubriek duurzaamheid gaat het dit keer over het 
de zonnepanelen op het dak van een  Krimpense onder-
nemer. Daarnaast duiken we de geschiedenis in van het 
Groene Kruisgebouw. En Huib Neven heeft twee verhalen 
opgetekend van Krimpense veteranen. 

Veel leesplezier.

Hartelijke groet,

Burgemeester Martijn Vroom
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“70 jaar Molukkers in 
Nederland”

Klinker #1

“Krimpen aan den IJssel is in de loop van de tijd 
gegroeid met inwoners vanuit verschillende 
achtergronden. De gemeenschap is steeds 
meer een gemengde gemeenschap geworden. 
Als wethouder Molukse zaken stimuleer ik de 
specifieke Molukse elementen voor een leven 
in harmonie binnen de Krimpense samenleving. 
In de afgelopen decennia zijn de Molukkers ook 
Krimpenaren geworden,” stelt wethouder  
Coen Derickx.

Een artikel over ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ is dan 
ook zeker op zijn plaats. Een aantal Molukkers zelf geven 
hierin hun visie en beleving, maar ook hun pijn, hun frus-
tratie en hun verlangens weer. Goed om zo onze Molukse 
medeburgers beter te leren kennen.

Cruciaal besluit
Doctorandus Willem Sopacua is historicus. Hij studeerde 
af aan de Rijksuniversiteit van Groningen, waar hij ook 
woont. Hij zet zich in voor de vrijheidsstrijd van zijn volk. 
Hij kent de geschiedenis als geen ander. We gaan met 
hem terug naar 11 maart 1947.
“Het gewest Zuid-Molukken sprak zich uit om toe te treden 
tot de deelstaat Oost-Indonesië. Onder de voorwaarde 
dat het zich het recht voorbehield om uit de deelstaat te 
stappen als zijn belangen niet voldoende werden gewaar-
borgd. Een cruciaal besluit,” betoogt Sopacua. 
Bij de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949, 
bleek Soekarno weinig boodschap aan dit besluit te 
hebben. Zijn plan was steeds een eenheidsstaat met de 
oude Javaanse cultuur als basis. Dit ging natuurlijk ten 
koste van de deelstaten die een grote mate van zelfbe-
stuur hadden. De Zuid-Molukkers onder leiding van Chris 
Soumokil besloten toen uit de deelstaat Oost- Indonesië 
te stappen. Mede onder zijn leiding werd op 25 april 
1950 de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken 
(RMS) uitgeroepen. J.H. Manuhutu werd president, Chris 
Soumokil minister van Buitenlandse Zaken. Begin 1952 

werd Manuhutu gevangen genomen, waarna Soumokil 
president werd. Indonesië erkende de soevereiniteit van 
de RMS niet en viel Ambon binnen. Het was het begin van 
een zestienjarige guerrilla-oorlog waarin naar schatting 
18.000 doden vielen. Soumokil werd in 1963 gevangen 
genomen en in 1966 geëxecuteerd. 

Rol van Nederland
Willem Sopacua geeft de feiten overzichtelijk weer. 
Hij heeft een uitgesproken mening over de rol van Neder-
land in deze kwestie. “Als je dekoloniseert moet je de onaf-
hankelijkheid teruggeven aan wie je die hebt ontnomen. 
Dat betekent dat Nederland de zelfstandigheid van de 
Zuid-Molukken had moeten erkennen. Nederland heeft 
de dekolonisatie niet goed afgemaakt en heeft toege-
geven aan de druk van Soekarno.” In dit verband spreekt 
Sopacua over een nieuwe kolonisatie. “Soekarno heeft de 
deelstaten ingelijfd en hen de Javaanse cultuur opgelegd. 
Dat mag je gerust neo-kolonisatie noemen. En Neder-
land heeft daaraan meegewerkt, omdat het zich niet heeft 
verzet tegen deze politiek.”
Sopacua trekt de situatie ook in breder perspectief. 
Hij begrijpt de positie wel van Nederland. “Het stond 
onder druk van de Verenigde Staten en het wilde de 
 Marshallhulp niet in gevaar brengen. Maar toch… Neder-
land had de consequenties van zijn kolonisatiepolitiek 
onder ogen moeten zien. Het bleef moreel en volken-
rechtelijk verantwoordelijk.”

KNIL
En dan het verhaal van de KNIL-militairen. Zij kwamen na 
het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië in 
een benarde situatie terecht. Zij hadden aan Nederlandse 
zijde gevochten in de onafhankelijkheidsstrijd. Op 31 
december 1950 mochten er geen KNIL-militairen meer in 
Indonesië zijn. Ze konden nu kiezen: òf gedemobiliseerd 
worden, òf deel uitmaken van het Indonesische leger. 
“Dat laatste wilden ze in geen geval,” legt Willem Sopacua 
uit. “Het eerste wel. Maar dan wel op de niet bezette 
delen van De Molukken. Een officiële Legerorder uit 1935 
gaf hen dit recht. Maar dan zouden zij zich aansluiten bij  
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Klinker #1

de RMS. Dat wilde Indonesië natuurlijk niet en Nederland 
ging daarin mee. De Nederlandse rechter moest er via 
een kort geding aan te pas komen om te besluiten dat de 
 Molukkers niet gemobiliseerd mochten worden op een 
plek die zij zelf niet wilden.”

Verscheping
Toen besloot de Nederlandse regering de militairen in het 
Nederlandse leger op te nemen en hen met hun gezinnen 
te verschepen naar Nederland. Tijdelijk wel te verstaan. 
Een enorme onderneming. Elf schepen vervoerden onge-
veer 12.500 Molukkers naar Nederland. Het eerste schip 
de Kota Inten kwam op 21 maart 1951 in Rotterdam aan. 
Het laatste schip, wederom de Kota Inten op 21 juni 1951. 
Het is moeilijk voor te stellen hoe het geweest is voor al die 
mannen, vrouwen en kinderen. Van het warme Indië naar 
het kille Nederland. De militairen kregen bij aankomst 
te horen dat ze uit de militaire dienst waren ontslagen. 
“Dat was een klap in het gezicht, na jaren trouwe dienst,” 
zegt Willem Sopacua. 

Het gezin werd in kamp Schattenberg ondergebracht. 
Zo werd het kamp Westerbork door de Molukkers 
genoemd. “Barak 14, kamer 9: één slaapkamertje met aan 
weerszijden stapelbedden van driehoog, een klein eetka-
mertje annex keuken, een zitkamertje en een gang met 
toilet. Stel je voor, met zeven personen: vader, moeder, 
twee broers, een zus, een pleegzus en ikzelf.” Obeth is er 
zelf verbaasd over dat dat paste.
Toch spreekt hij van een goede jeugd met veel saamhorig-
heid. “Als kind besef je de ellendige toestand niet zo. Later 
ga je er anders tegenaan kijken.” 
De opvoeding was op militaire leest geschoeid. Er was een 
stormbaan en een tijgerbaan. “We zouden immers terug-
gaan en dan zou er wel gevochten moeten worden.”
Maar ze gingen niet terug. Eerst drie maanden, toen zes 
maanden, en het werd steeds langer. We hebben geleerd 
de Nederlanders niet te vertrouwen. “Ik heb een paar 
woorden opgeschreven,” zegt Veerman. Hij haalt een 
boekje tevoorschijn en leest: “verbitterd, verwarrend, 
wantrouwen tegenover de Nederlanders, haat tegenover 
de Indonesiërs.”

Molukkers in Krimpen
Elf jaar verbleef het gezin in Schattenberg. In 1962 vertrok 
het naar Krimpen aan den IJssel. Eerst tijdelijk in de 
 Meerkoetstraat, toen naar de Middenwetering. Vanaf 
ongeveer 1958 kwam vader alleen in de weekenden thuis, 
hij werkte in Utrecht. Moeder runde het gezin. 

Hoe was het leven in de wijk? 
“In het begin had ik het niet naar mijn zin. In Schattenberg 
hadden we een cultuurgroep met muziek en dans. Ik miste 
vrienden en vriendinnen.” Later vond hij zijn draai. Eerst 
de ulo aan de Hobbemalaan, toen een mooie adminis-
tratieve baan. En altijd de muziek. Talloze optredens door 
het hele land verzorgde hij met zijn band. De kerk speelde 
een grote rol in de wijk. “Ik was penningmeester van de 
jongeren organisatie.” Obeth Veerman was ook mede-
oprichter van U.M.A.M., bedoeld om het voortbestaan 
van de Molukse cultuur veilig te stellen. “Verdergaande 
contacten met de Nederlandse samenleving zouden 
kunnen betekenen dat de Zuid-Molukkers verwijderd 
raakten van hun eigen cultuur.” 
Obeth wil en kan het verleden niet vergeten. Een verleden 
van ontheemd zijn, van frustratie van verdriet. Hij ligt 
er nog regelmatig wakker van. Maar hij wil ook naar de 
toekomst kijken. Daarom heeft hij ook bijgedragen aan de 
integratie in Krimpen. “We zijn hier best vooruitstrevend 
als het gaat om verbinding zoeken met de Nederlandse 
bevolking.”

Monument
De Krimpenaren Andrew Roos en Karin Pattikawa-Smits 
kunnen erover meepraten. Al jaren zetten zij zich in om 

Schattenberg
De gezinnen werden ondergebracht in kampen, zoals het 
voormalig doorgangskamp Westerbork. Omdat het om 
een tijdelijk opvang ging, werden de Molukkers buiten de 
Nederlandse samenleving gehouden. Obeth Veerman 
weet er alles van. Hij woont in de Molukse wijk in Krimpen. 
Muziek is zijn grote passie, maar zijn bewogenheid met de 
Molukse geschiedenis doet er niet voor onder. Hij werd 
geboren in Kendari op Celebes in een militair kamp. Zijn 
vader was er niet bij. Die was als KNIL-militair op patrouille. 
Obeths herinnering gaat ver terug. “Ik was tweeëneen-
half toen ik achter de sarong van mijn moeder kroop, als 
ik bang was.” Toen hij vier was vertrok het gezin met de 
eerste vaart van de Kota Inten naar Nederland. “Ik zie nog 
de koelies muntjes opduiken in het Suezkanaal.”

Foto: Willem Sopacua



In het winkelcentrum liep ik Covid-19 tegen het lijf. Ik had 
hem in de verte al zien aankomen en wilde met een grote 
boog om hem heen. Er zijn niet veel mensen die ik uit de 
weg ga, maar voor hem loop ik graag een straatje om.  
Hij kwam echter op me af en vroeg met een treiterig 
ondertoontje in zijn stem:
“Waarom draag jij eigenlijk een mondkapje?”
“Wat denk je?” vroeg ik verontwaardigd, terwijl ik een 
paar stappen achteruit deed. “Alleen om jou van mijn lijf 
te houden.”
“Kom, kom,” grinnikte hij, “zo erg is het toch niet.”  
En terwijl hij mijn hand wilde pakken, vervolgde hij: “Je 
gaat me toch niet vertellen dat je de paniekverhalen van 
die Kuipersen en Gommersen voor zoete koek aanneemt. 
Er gaat wel vaker een griepje over de wereld.” 
Ik kende die waandenkbeelden en had al eerder besloten 
er niet op in te gaan. De overvolle ziekenhuizen en het 
overwerkte zorgpersoneel maken op sommige mensen 
geen enkele indruk, zeker niet op een figuur als Covid-19. 

Ik had het hierbij moeten laten, maar kon niet nalaten 
te vragen waar hij eigenlijk vandaan kwam en waar hij 
naartoe wilde.
“O, overal en nergens,” zei hij nonchalant. “Ik zwerf de hele 
wereld over, van Wuhan tot Washington en van Kaapstad 
tot Krimpen. Makkelijk zat. Er wordt me geen strobreed 
in de weg gelegd. Elke minuut vertrekt er wel ergens een 
vliegtuig. En overal zijn feesten. Ik vind mijn weg wel.”
Ik wist even niets te zeggen. Misschien maken we het hem 
wel te gemakkelijk, dacht ik. Misschien leven we ons leven 
verkeerd. Moet het soberder, met meer aandacht voor 
onze aarde. 
“Daar heb je niet van terug, hè,” pestte hij verder. “Je moet 
toch toegeven dat er veel minder vuurwerkslachtoffers 
waren. Minder files ook. Je ziet, ik doe echt mijn best.”
Ik werd boos en schreeuwde: “En de ic’s dan, dood en 
ellende… Je bent een vuile verderver. Wacht maar, het 
vaccin pakt je wel.”
Ik zag hem verstrakken. Hij kwam dreigend op me af, maar 
ik draaide me om en rende weg.
“We komen elkaar nog wel tegen,” riep hij me na.
Ik duwde mijn mondkapje steviger op mijn neus.

Huib Neven

Covid-19

EVEN
NEVEN

activiteiten te ontwikkelen die de integratie bevor-
deren. Andrew is van de derde generatie. Hij kent 
de pijn van het verleden alleen door horen zeggen. 
Maar dat is genoeg om zich in een nieuwe acti-
viteit te storten onder het motto “Stilstaan bij het 
verleden en vooruitkijken naar de toekomst”. 
Andrew en Karin vertellen er met enthousiasme 
over. Ze maken deel uit van het bestuur van de 
Stichting Landelijk Moluks Monument (LMM). 
“Onze missie is het realiseren van een lande-
lijk monument aan de Lloydkade in Rotterdam. 
Hier kwamen in 1951 de schepen met Molukse 
gezinnen aan. Een monument uit respect voor 
de eerste generatie Molukkers in Nederland. 
Naast herdenken, moet het ook een middel zijn 
om het verhaal van de aankomst van Molukkers in 
Nederland te blijven vertellen aan de huidige en 
volgende generaties. Iedereen die geïnteresseerd 
is in deze geschiedenis, willen we een mogelijk-
heid bieden om meer te weten te komen. Meer 
kennis van elkaars verleden leidt tot meer begrip.”
Op de website www.landelijkmoluksmonument.nl 
is alle informatie te vinden.

Verleden en toekomst. Andrew en Karin zien 
die toekomst van de Molukkers in Krimpen niet 
somber in. Zij citeren met instemming de woorden 
van burgemeester Martijn Vroom: “Eerst lag de 
wijk aan de rand van het dorp, nu er middenin.” 
En dat is niet alleen in geografische zin bedoeld.

Huib Neven

Foto: Andrew Roos en Karin Pattikawa
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Voor huisarts Ronald Wit kan het niet snel 
genoeg voorjaar worden. “Als het vaccin voor 
ons beschikbaar komt, kunnen we in Krimpen 
zo snel mogelijk starten met het vaccineren. 
Wij gaan als huisartsen de thuiswonenden 
75-plussers en niet-mobiel thuiswonenden 
tussen de 60 en 75 jaar inenten. Deze groep 
is aan ons toebedeeld en wij benaderen 
deze mensen,” aldus de dokter. Dit gebeurt 
in De Ark aan de Burgemeester Aalberslaan. 
De huisartsen zijn er klaar voor. “Eigenlijk is 
het niet anders dan het geven van de griepprik. 
De draaiboeken liggen klaar, dus hopelijk is 
het snel zo ver!” De mensen die niet door de 
 huisarts worden ingeënt, ontvangen op een 
later moment een oproep een afspraak te 
maken om zich te laten vaccineren. 

Het vaccin is veilig
Zodra hij een oproep krijgt, laat ook de huisarts zich 
inenten. Wit: “Het principe van vaccineren is dat je 
immuunsysteem antistoffen maakt tegen het coronavirus. 
Voor de coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als 
voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouw-
baar zijn én goed werken. Daar oordeelt het Europees 
Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
over. Aan alles zit natuurlijk een risico. Ik hoop dat mensen 
zich hier nu niet door laten weerhouden. Het is namelijk zo 
belangrijk om u te laten vaccineren. Alleen dan lukt het ons 
om groepsimmuniteit te krijgen.” 

Veiligheid van het coronavaccin staat voorop
Als er twijfels zijn over de veiligheid van een vaccin laten 
we deze in Nederland niet toe. Ook voor de bijwerkingen 
gelden strenge regels. De coronavaccins zijn getest op 
tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een 
paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker 
bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwer-
kingen optreden. Maar die kans is heel klein. Huisarts Wit: 
“Vergeet niet dat het de enige weg is om uit deze corona-
crisis te komen.”

“Vaccineren is de enige 
weg om hieruit te komen”

aldus huisarts Wit

Ook na vaccinatie: laat u testen bij 
 coronaklachten
Als u gevaccineerd bent, is de kans groot dat u niet (of 
minder) ziek wordt na besmetting met corona. Wel blijft 
het belangrijk om u te laten testen wanneer u klachten 
krijgt die passen bij corona. En om de maatregelen en 
adviezen op te volgen. “Er zijn twee vaccinaties met een 
tussenpoos van drie weken nodig voor een goede bescher-
ming tegen corona. Tussen de eerste en tweede vaccinatie 
is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog 
corona krijgen. Zeven dagen na de tweede vaccinatie is 
ruim 90% van de mensen beschermd tegen het virus,” 
aldus de huisarts. 

Het vaccin werkt nog steeds bij nieuwe mutaties 
van het virus
Het is normaal dat een virus verandert. Dit betekent niet 
dat het vaccin niet meer werkzaam is. Het gaat om kleine 
veranderingen in het virus. Voor nu zijn er geen aanwij-
zingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe 
mutaties, zoals de Britse variant. Wereldwijd houden 
landen goed in de gaten of de vaccinatie ook beschermt 
tegen nieuwe virusmutaties. 

Kijk voor actuele informatie over het 
vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.
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• Rolluiken
• Jaloezieën 
• Lamellen
• Rolgordijnen 
• Vouwgordijnen
• Plissé gordijnen
• Rolhorren 
• Hordeuren

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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Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden 
Holland staat klaar voor de jongeren, ook in 
coronatijd. Mark Ramackers, één van de vier 
jongerenwerkers, zet zich in voor het welzijn 
van de Krimpense jongeren.

Meer dan andere leeftijdsgroepen ervaren jongeren 
door de coronamaatregelen niet alleen het gebrek aan 
het contact met leeftijdsgenoten en activiteiten, maar ook 
mentale gezondheidsproblemen. Denk aan eenzaam-
heid, somberheid en angst. Ook in Krimpen aan den IJssel 
spelen deze problemen. Jongerenwerk Krimpen spreekt 
regelmatig met jongeren op straat. Ramackers: “De coro-
natijd is een flinke aanslag op jongeren. Er mag weinig 
en er zijn veel regels waar ze zich aan moeten houden. 
Er heerst onzekerheid over het voltooien van hun oplei-
ding en hun sociale contacten.” 

Jongerenwerk gaat creatief om met de beperkte 
mogelijkheden
“Normaal gesproken kunnen jongeren altijd terecht 
in het jongerencentrum. Dat is nu echt niet mogelijk. 
Hier mogen nu alleen individuele gesprekken plaats-
vinden. Toch proberen wij de jongeren zo veel moge-
lijk te bereiken,” aldus Ramackers. Zo organiseerden 

ze in december ‘Het Jachtseizoen’. Een zoektocht door 
Krimpen, geïnspireerd op het gelijknamige programma 
op YouTube. Ook deelden de medewerkers van het jonge-
renwerk op oudejaarsdag op straat oliebollen en warme 
chocolademelk uit. “Dit zijn bij uitstek de momenten 
waarop je toch een gesprek kan aanknopen met de 
jongeren. En wat blijkt, deze actie was een groot succes,” 
aldus Ramackers. 
Sportactiviteiten en een online quiz zijn regelmatig 
terugkomende activiteiten in het weekprogramma. 
Dit programma voor jongeren delen ze elke maandag 
op de social media kanalen van Jongerenwerk Krimpen. 
Maar ook tips om de coronatijd door te komen, delen ze 
wekelijks op Facebook en Instagram. 

Kom zelf in actie 
Eén van de initiatieven die georganiseerd zijn voor 
jongeren is BreakOut Krimpen. Een mooie samenwerking 
tussen de gemeente, Synerkri, Jongerenwerk Krimpen 
en Lvision. BreakOut Krimpen maakt het voor jongeren 
tussen de 12 en 27 jaar mogelijk om leuke en zinvolle acti-
viteiten voor hun leeftijdsgenoten te organiseren. De kern 
van de gezamenlijke aanpak is dat de jongeren hierbij 
centraal staan. Zij bedenken de activiteiten en voeren deze 
ook zelf uit. De samenwerkende organisaties faciliteren 
hen hierbij zo goed mogelijk en leggen de verbinding met 

maatschappelijke, culturele en sportieve 
organisaties in Krimpen aan den IJssel. 
De organisaties roepen de jongeren op 
om hun ideeën te delen met de rest van 
Krimpen. 
Maar ook voor andere vragen, 
problemen of ideeën kunnen jongeren 
bij Jongerenwerk Krimpen terecht. 
Ramackers: “Juist in deze tijd willen we 
er voor de jongeren zijn. Daarom is het 
belangrijk dat jongeren ons weten te 
vinden. Wij willen graag een luisterend 
oor bieden.” Jongerenwerk Krimpen is 
te bereiken via hun website www.ikbener 
voorjou.nu/krimpen of hun kanalen op 
social media. 

KRIMPENSE SAMENLEVING

Jongerenwerk Krimpen:  
“Laten zien dat we er voor de 

jongeren zijn” 
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Fijn wonen, werken  
en leven met de  Algemene  

Plaatselijke Verordening 

In de gemeentelijk Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV) staat welke regels er voor 
iedereen gelden. En wat er wel en niet mag.  
De APV geldt alleen op plaatsen die voor 
publiek toegankelijk zijn. Denkt u hierbij 
bijvoorbeeld aan wegen, pleinen en parken.  
Ook de havens en het water vallen onder de 
APV. De APV geldt dus niet in uw achtertuin of 
in uw huis. Met de regels in de APV zorgen we 
samen voor een Krimpen aan den IJssel waar 
u fijn kunt wonen, werken en leven. Hieronder 
vindt u een uitleg over belangrijke regels uit  
de APV 2020. 

Er geldt een verbod op gebruik en bezit van 
alcoholhoudende drank en lachgas
In een aantal aangewezen gebieden is het verboden om 
alcoholhoudende drank te gebruiken of bij zich te dragen. 
Ook is hier het recreatief gebruik en bezit van lachgas 
verboden. Burgemeester Martijn Vroom: “Het verbod op 
alcoholgebruik en lachgas in deze aangewezen gebieden 
moet gaan bijdragen aan het verminderen van de overlast, 
die onze inwoners en ondernemers regelmatig ervaren in 
Krimpen. Iedereen moet zich overal veilig kunnen voelen 
in onze gemeente. Daarbij is geen plek voor alcohol-, 
drugs- en lachgasgebruik, dat gepaard gaat met baldadig-
heid en het plegen van vernielingen. Ook het lastig vallen 
van voorbijgangers en buurtbewoners en het verontrei-
nigen van de omgeving mag niet.”

Het bezit van messen en andere voorwerpen als 
wapen is verboden
Een andere belangrijke toevoeging in de APV is het verbod 
op het bezit van messen en andere voorwerpen, die als 

wapen gebruikt kunnen worden. Vroom: “Steeds meer 
jongeren hebben messen en andere voorwerpen bij zich. 
Ze gebruiken dit als wapen. Ieder jaar zien we landelijk een 
flinke stijging in het aantal steekincidenten. Het is daarom 
noodzakelijk om tegen het bezit en gebruik van messen 
en andere voorwerpen als wapen op te treden. Dit levert 
groot gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en 
leidt tot verstoring van de rechtsorde. Het verbod in de 
APV moet bijdragen aan een betere veiligheid onder onze 
jongeren.”

U heeft een vergunning nodig voor  
venten en evenementen
Als u goederen of diensten wilt verkopen (venten) of een 
evenement wilt organiseren, dan heeft u toestemming 
nodig. U vraagt een vergunning aan via www.krimpenaan 
denijssel.nl. Het is volgens de aangepaste APV niet meer 
toegestaan abonnementen of contracten te verkopen aan 

COLLEGE VAN B&W

Het is verboden om 
honden los te laten lopen 
(APV 2:57) en honden 
mogen de omgeving niet 
verontreinigen (APV 2:58)



Sinds mijn aantreden als wethouder in Krimpen aan 
den IJssel heb ik aan den lijve uitgevonden hoe je duur-
zame mobiliteit in Krimpen kunt bevorderen. Bij een van 
mijn eerste afspraken kwam ik te laat en dat vond ik heel 
 vervelend. De reden? File voor de brug. De collega’s 
reageerden luchtig: ‘Welkom in Krimpen!’.

Ik woon 15 kilometer weg, in Overschie. En ik had me voor-
genomen af en toe eens op de fiets te komen. Van mijn 
vader heb ik een elektrische fiets geërfd. Die fiets had ik 
nog nauwelijks gebruikt. Nadat ik een paar keer vast had 
gestaan in het verkeer veranderde mijn gedrag. Inmiddels 
kom ik als het even kan naar Krimpen op de elektrische 
fiets. Dat is nog gezonder ook! Een elektrische fiets lijkt 
me perfect voor Krimpenaren. Volgens gegevens van de 
Verkeersonderneming maken veel mensen gebruik van 
de auto voor korte afstanden. Afstanden die veel korter 
zijn dan mijn reisafstand naar Overschie. Ik zie het als mijn 
taak dat meer mensen de fiets of het OV gaan pakken.  
We hebben in Krimpen met de buslijnen 97 en 98 nu al 
een prima openbaar vervoerverbinding naar metro-
station Capelsebrug.

Bij de Grote Kruising zijn nieuwe bushaltes in aanbouw en 
er komt daar een nieuwe grotere fietsenstalling.
Wie wil, kan gratis een elektrische fiets testen (via www.
ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/de-grote-kruising/) De 
komende jaren gaan we de Algeracorridor nog veel fiets- 
en ov-vriendelijker maken!

We willen het gebruik van duurzame voertuigen ook 
anders aanpakken. Alle voertuigen in gebruik door de 
gemeente zijn of worden elektrisch. We werken ruim-
hartig mee bij aanvragen voor laadpalen om auto’s op 
te laden. Bij herstratingsprojecten plaatsen we, vooruit-
lopend op de vraag, op strategische plaatsen  laadpalen.
Maar die fiets is echt dè oplossing voor Krimpen.

Wubbo Tempel
wethouder

De elektrische 
fiets is perfect voor 
 Krimpenaren

COLUMN 
B&W

de deur. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een 
energiecontract of een abonnement op schoor-
steenvegen. Het aangaan van zulke verplichtingen 
kan kwetsbare inwoners in een nog moeilijkere 
positie brengen. Door de verkoop te verbieden, 
dragen we bij aan het beschermen van de maat-
schappij en onze inwoners tegen criminaliteit.

Het oplaten van ballonnen is niet  
langer toegestaan
Het oplaten van ballonnen is alleen nog mogelijk 
wanneer u daar een ontheffing voor aanvraagt. 
Het verbod op het oplaten van ballonnen zorgt 
voor minder schade aan het milieu. Ook voor-
komen we dat dieren de ballonnen aanzien als 
voedsel en opeten. Met het verbod op ballonnen 
die opgelaten worden met hete lucht door een 
brandertje (wensballonnen) voorkomen we het 
risico op schade en brand.

De openbare weg, voertuigwrakken en 
slapen in een voertuig
De openbare weg mag niet worden belemmerd, 
zodat bijvoorbeeld voetgangers of fietsers er 
niet langs kunnen. Ook is het verboden om voer-
tuigwrakken te parkeren op de openbare weg. 
En zonder ontheffing mag u niet slapen in bijvoor-
beeld een voertuig, tent, caravan of woonwagen, 
die op of aan de weg is geplaatst.

We creëren een groenere gemeente 
door meer bomen
Wist u dat een boom op gemeentegrond tot 
50 centimeter vanaf de erfgrens mag staan? 
Hierdoor is er meer ruimte voor het planten 
van bomen in plantsoenen of parken. Daarmee 
creëren we samen een groenere gemeente. 

Honden moeten worden aangelijnd en er 
is een opruimplicht van uitwerpselen
Uw hond moet aangelijnd zijn tijdens het uitlaten. 
De hond mag alleen loslopen als u het dier 
uitlaat in een aangewezen losloopzone. Om de 
gemeente schoon te houden, is het verplicht de 
uitwerpselen van een hond op te ruimen. Daarom 
staan er in Krimpen diverse plekken de daarvoor 
bedoelde hondenpoepbakken met zakjes.

Wilt u meer informatie?
De Algemene Plaatselijke Verordening vindt u  
op  www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen.  
De infographic over de APV vindt u op  
www.krimpenaandenijssel.nl/veiligheid. 
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Cybercriminaliteit wordt een steeds groter 
probleem. Daarom trapten we afgelopen 
december het regionale HackShield project af 
in Krimpen aan den IJssel. Speciaal hiervoor 
kwam het Mobiel Media Lab – een truck van de 
politie, ingericht als klaslokaal – naar Krimpen 
aan den IJssel. Samen met burgemeester 
Martijn Vroom maakten de leerlingen van de 
basisscholen Admiraal de Ruyterschool en Het 
Mozaïek kennis met de online game HackShield.

HackShield leert kinderen over de online wereld
De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam begon afgelopen 
najaar met de regionale uitrol van het project HackShield 
Future Cyber Heroes. Verschillende gemeenten uit de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals Dordrecht, 
Rotterdam en Nissewaard nemen deel aan dit educatieve 
project. HackShield laat kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 12 jaar door een educatief spelprogramma kennis-
maken met de online wereld. Tijdens het spelen van de 
game gaan de kinderen in fictief gesprek met hackers en 
experts om samen oplossingen te vinden voor problemen 
zoals cyberpesten, online privacy,  digitale veiligheid en 
datalekken. Naast dat de kinderen  weerbaarder worden, 
zorgen zij ook voor bewustwording bij hun naasten.

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter 
probleem
Online is niet iedereen goed beschermd tegen 
 criminelen. Het belang van weerbaarheid tegen cyber-
criminaliteit is nog niet bij iedereen bekend. Cyber-
criminelen maken niet alleen geld buit, maar kunnen 
ook met persoonlijke gegevens aan de haal gaan. Daar-
voor verzinnen zij steeds nieuwe methoden. Zowel voor 
particulieren als voor bedrijven levert dit een hoop 
problemen op. Inwoners bewust maken van het gevaar is 
een belangrijke stap in de aanpak van cybercriminaliteit. 
Burgemeester Vroom: “Criminelen werken niet alleen 
op straat, maar ook online. Cybercriminaliteit wordt hier-
door een steeds groter probleem. Als portefeuillehouder 
Cybercriminaliteit binnen het Regionaal Veiligheids-

overleg eenheid Rotterdam ben ik daarom blij dat deze 
belangrijke campagne officieel van start is gegaan,” aldus 
 burgemeester Martijn Vroom. 

Kom in actie!
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem in de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. Kinderen zijn steeds 
vaker online en een makkelijke prooi voor cybercrimi-
nelen. Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving 
digitaal vaardig maken. Kinderen kunnen ons helpen om 
de gemeente te beschermen. Juist in tijden van corona is dit 
spel een goede manier om kinderen te laten ontspannen 
tijdens het thuisonderwijs. Daarom vragen we hen om 
Cyber Agent in Krimpen aan den IJssel te worden door 
HackShield online te spelen op www.joinhackshield.nl  
of de app voor smartphone en tablet te downloaden. 
De beste Cyber Agents uit de gemeente worden in 
het voorjaar officieel gehuldigd door de politie en de 
burgemeester. Om kans te maken op deze titel moet bij 
 registratie de woonplaats worden ingevuld. Samen zorgen 
we voor een veilige online wereld.

Kinderen strijden om winst  
in spel online weerbaarheid

KRIMPENSE SAMENLEVING Klinker #1

Foto: Start Hackshield in december 2020
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Klinker #1

De Historische Kring  
Krimpen (HKK) spant zich in 
om de historie en cultuur  
van onze gemeente levend  
te houden. Dat doet zij op  
www.historischekring
krimpen.nl en regelmatig  
in deze rubriek ‘Oude 
verhalen’. Adri Liedorp, een 
van de actieve leden van de 
HKK, schrijft dit keer over  
het Groene Kruisgebouw.

Na de oorlog volgde de wederop-
bouw van ons land. Voor het herstel 
van de economie was er de Marshall-
hulp uit de Verenigde Staten. In het 
begin lag de nadruk op herstel van 
de infrastructuur, zoals vernielde 
wegen en bruggen, en het inhalen van 
achterstand (bijvoorbeeld de woning-
nood). In de tweede helft van de 
wederopbouw was er ook ruimte voor 
de vooruitgang en werd er begonnen 
met de opbouw van de verzorgings-
staat. Via het ‘trekken van Drees’ 
(noodwet Drees 1947) kwam de AOW 
in het zicht in 1957. Wat is van deze tijd 
in Krimpen terug te vinden? 

OUDE VERHALEN 

HET GROENE KRUISGEBOUW, 
HERINNERING AAN DE 
 WEDEROPBOUWTIJD  

(1945-1960)

Prinsessenflats en openlucht-
zwembad ‘de Lansingh’
Twee iconen uit die tijd zijn de 
 Prinsessenflats en openluchtzwem-  
bad ‘de Lansingh’. Kenmerkend voor 
deze periode in Krimpen waren 
de vier Prinsessenflats. Deze flats 
zijn gebouwd tussen 1951 en 1954. 
De eerste hoogbouw in Krimpen. 
De flats kwamen er om de heer-
sende woningnood tegen te gaan. 
Het was toen heel normaal dat stellen 
die wilden trouwen de keus hadden 
tussen een langdurige verlovings-
tijd (zeven jaar was heel normaal) 
of eenzelfde tijd inwonen bij de 
ouders van een van het paar. De flats 
bestaan niet meer. Op die plek zijn 
weer nieuwe flats gebouwd. 
Een ander icoon uit deze tijd is 
openluchtzwembad ‘de Lansingh’. 
Dit zwembad is in 1959 aangelegd, 
met daar omheen veel zonneweides. 
Inmiddels is dit zwembad verdwenen 
en vervangen door een overdekt 
zwembad. Foto’s van de Prinsessen-
flats en het openluchtzwembad vindt 
u op de beeldbank Krimpen in beeld: 
www.krimpeninbeeld.nl. 

Het Groene Kruis in Krimpen
Maar er staat nog een icoon uit de 
tijd van de wederopbouw. Dat is het 

Groene Kruisgebouw aan het  
Raadhuisplein / Albert Schweitzer - 
laan. Daar was het Groene Kruis  
gevestigd. 
De afdeling Krimpen aan den IJssel 
van het Groene Kruis werd op 19 
maart 1901 opgericht. De ongeveer 50 
leden hadden als voornaamste taak 
om verpleegmateriaal uit te lenen. 
De gemeente kende een subsidie 
van 50 gulden per jaar toe. De contri-
butie van 1 gulden per jaar was toen 
voor vele inwoners onbetaalbaar. 
In 1918 zat daar een wijkzuster tijdens 
de griepperiode. Zij was eerst in 
dienst van de gemeente, daarna van 
het Groene Kruis. De zitting op het 
zuigelingenbureau werd gehouden 
in de raadszaal van het voormalige 
gemeentehuis aan de Veerdam. 
Er moeten dus Krimpenaren zijn 
geweest die in hun prilste jeugd op de 
raadstafel hebben gelegen.
In 1930 werd het eerste eigen 
onderkomen van het Groene Kruis 
aan de Weteringsingel geopend. 
Dat gebouw voldeed de eerste jaren 
uitstekend. Maar na de oorlog was 
het gebouw te klein geworden door 
de naoorlogse geboortegolf. Nieuw-
bouw was hard nodig. Ook om de 
verbeteringen in de baby- en peuter-
zorg ruimte te geven.
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Foto boven: 1961, bezoek aan 
het badhuis (L.L. Liedorp)
Foto rechts: 1960, het Groene 
Kruisgebouw vlak voor de 
 oplevering (L.L. Liedorp)

De nieuwbouw van het  
Groene Kruisgebouw
In 1950 werd gestart met het stichten 
van een bouwfonds. Het nieuwe 
gebouw moest een centrum worden 
voor de volksgezondheid waar ook 
verschillende specialisten zitting 
konden houden. Het kostte moeite 
om de nodige financiën bijeen te 
brengen. Er waren bijdragen van de 
gemeente en van Stichting Herstel 
Zuid-West-Nederland nodig om de 
financiering rond te krijgen.
Het gebouw is ontworpen door het 
Technisch Bureau van de Krimpener-
waard. Het had een grote wacht-

kamer waar de moeders met de 
kinderwagen in kunnen rijden en 
een grote kamer met boxen voor 
het zuigelingen- en kleuterbureau. 
Ook waren er spreekkamers voor 
dokters en specialisten, een onder-
zoekkamer, een fraaie hal en boven 
een ruime bestuurskamer. In een 
vleugel van het gebouw kwamen twee 
zusterwoningen. In de vleugel aan het 
Raadhuisplein kwam een badhuis. 
Dit was toen nieuw in Krimpen. 
Er waren twaalf douches en voor extra 
luxe twee badkuipen. Het gebouw 
heeft, naast de grond, 335.000 
gulden gekost. In het ontwerp zijn de 

kenmerken voor de wederopbouw-
architectuur zo kenmerkende bouw-
stijl terug te vinden. Geen opsmuk, 
de doelmatigheid en de gebruiks-
functie van het gebouw staan voorop. 
Open en transparante gevels zorgen 
voor ruime toetreding van licht en 
lucht. Op 14 november 1960 werd 
het nieuwe gebouw geopend door 
Mr. J. Klaasesz. Hij was de commis-
saris van de Koningin en voorzitter 
van de Stichting Herstel Zuid-West- 
Nederland. 

Adri Liedorp
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Klinker #1KRIMPENSE SAMENLEVING

Een inclusiever Krimpen tijdens 
corona: lukt dat?

Krimpen aan den IJssel wil een inclusieve 
samenleving zijn waar alle inwoners meedoen, 
erbij horen en welkom zijn. In Krimpen zijn 
daarom ervaringsdeskundigen (ambassadeurs) 
actief die meedenken, mee-organiseren en hun 
ervaringen delen. Hoe gaat dat in coronatijd?

Het gaat ondanks corona goed met het project Inclusief 
Krimpen, stelt sociaal werker Roos van Esch gerust. Vanuit 
KrimpenWijzer is zij aanjager van het project. “We orga-
niseerden veel groepsbijeenkomsten. Die konden door 
corona natuurlijk niet meer doorgaan.” Maar online bleek 
toch wat mogelijk. “We werken met een actieve groep 
koplopers en ambassadeurs. Koplopers zijn contact-
personen vanuit stichtingen, vrijwilligersorganisaties, 
verenigingen en bedrijven. Ambassadeurs zijn ervarings-
deskundigen. Met beide groepen hebben we de overleg-
momenten gewoon online laten plaatsvinden. Dat gaat 
prima, al hebben vooral de ervaringsdeskundigen natuur-
lijk liever fysieke bijeenkomsten. Voor iemand met bijvoor-
beeld een visuele beperking is online overleggen lastiger.”

Inclusief Krimpen gaat gewoon door
In september heeft gelukkig de Krimpense dag van de 
Inclusie wel kunnen plaatsvinden. “De dag verliep anders 
dan anders. Zo hadden we verspreid over de gehele dag 
ontmoetingen, buiten, in kleine groepjes. Dat ging heel 
goed en daar zijn we erg blij mee.”
Ook in coronatijd hebben er ambassadeurs meegedacht 
met diverse projecten. Van Esch: “Een mooi  voorbeeld 
is dat onze ambassadeurs Corien Delger en Lia de 
Ruijter het afgelopen jaar meerdere malen betrokken 
zijn geweest bij de verbouwing van winkelcentrum De 
Korf. Ze dachten bijvoorbeeld mee over het plaatsen van 
noppentegels en over de breedte van de paden. En voor 
hoogbegaafden hebben onze ambassadeurs samen met 
Synerkri plusactiviteiten voor kinderen opgezet.”
Het project Inclusief Krimpen loopt sinds 2018. 
“We merkten in 2019 al dat onze ambassadeurs steeds 
vaker gevraagd worden om mee te denken. Door corona 
is dat wel wat minder geworden. Onze ambassadeurs 
staan er nog steeds voor open en er is veel mogelijk, als we 
ons maar aan de richtlijnen kunnen houden.”

   Thema’s voor Krimpense  
Inclusieagenda voor 2021 
In de afgelopen periode is bekeken hoe het 
project Inclusief Krimpen ook in 2021 een door-
start kan krijgen. “De afgelopen jaren zijn er 
een aantal belangrijke stappen gezet op weg 
naar een inclusiever Krimpen aan den IJssel. 
Die lijn houden we vast en zetten we door”, zegt 
Van Esch. “Wel gaan we wat dingen actualiseren 
en vernieuwen. Zo hebben we besloten om per 
kalenderjaar een zogeheten Krimpense Inclusie-
agenda te maken. In die agenda komt de focus te 
liggen op drie of vier thema’s per kalenderjaar. 
Daarbij verliezen we de lopende zaken niet uit het 
oog. Na een terugkerende evaluatie in het najaar 
van het kalenderjaar maken we dan de keuze voor 
de nieuwe thema’s in het nieuwe kalenderjaar. 
Zo kunnen we hopelijk meer bereiken.” Voor 2021 
staan de thema’s geldzorgen, digitale toeganke-
lijkheid, verstandelijke beperking en LHBTIQA 
op de agenda.

UITVAARTZORG
MET AANDACHT

EN BETROKKENHEID

Marieke van Grevenstein - Rijkaart

06 224 22 501  |  marieke@funeralhouse.nl  |  www.funeralhouse.nl

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

PROFITEER VAN HET VOORDEEL 
VAN JAREN ERVARING.











LeVos-ad-130x96-2016-LIGGEND-staand.indd   2 17-2-2016   12:57:34

    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

VOOR ALS JE SCHOON VOOR ALS JE SCHOON 
GENOEG HEBT VANGENOEG HEBT VAN
ZELF SCHOONMAKENZELF SCHOONMAKEN

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: 

Ruim 20 jaar ervaring in
reinigingsdiensten

Service en kwaliteit verzekerd
door flexibele werkwijze

Uitstekende prijs/kwaliteits-
verhouding

Maatwerk oplossingen
speciaal voor bedrijven

Duidelijke afspraken
betreffende reiniging



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

info@installatiebedrijfnobel.nl
www.installatiebedrijfnobel.nl

COMPUTERS & DIGITALE TV

info@atlascomputers.nl
www.atlascomputers.nl

De Korf 31
2924 AH Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180 - 51 55 55

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

Contact
De vrijwilligers van 
Formulierenhulp van 
KrimpenWijzer bieden 
hulp bij het invullen van alle 
voorkomende formulieren.
Daarnaast kan de vrijwil-
liger van de Formulieren-
hulp ondersteuning bieden 
bij het ordenen van de 
administratie. Uitgangs-
punt bij de te verlenen 
ondersteuning is dat de 
hulpvrager zelf doet  
waartoe hij of zij in staat is.

Locatie
De vrijwilliger verleent de 
hulp tijdens de spreekuren 
in Gezondheidscentrum 
Krimpen, aan de 
Groenendaal in Krimpen 
aan den IJssel.

 

Werktijden
Als vrijwilliger werkt u 
ongeveer 2 uur per 14 da-
gen. De werktijden worden 
in overleg vastgesteld.

Vrijwilliger worden?
Heeft u interesse om 
vrijwilliger te worden bij 
Formulierenhulp? Neem 
dan contact op met coördi-
nator Chris van Rijswijk. 

Meer informatie?
Ook voor vragen of meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met Chris van 
Rijswijk via 06 22 59 42 79 of 
chrisrijswijk@
krimpenwijzer.nl. 

Vrijwilligers gezocht voor 
Formulierenhulp

T: (0180) 51 75 90  
E: info@krimpenwijzer.nl
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Eigenaar van Jumbo De Olm Ernst Dijkman 
legde eind vorig jaar zijn dak vol zonnepanelen. 
De gemeente maakte financiering via de Bank 
Nederlandse Gemeenten mogelijk. Wethouder 
Anthon Timm: “We informeren en helpen  
graag meer ondernemers.”

Het volledige dak van Jumbo De Olm is bedekt met zonne-
panelen, 520 stuks maar liefst. Een deel van de energie 
die de supermarkt verbruikt, komt vanaf nu rechtstreeks 
van de zon. “De panelen zijn goed voor een derde van het 
verbruik,” zegt eigenaar Ernst Dijkman trots. “Concreet 
gaat het om een opbrengst van 154.000 kilowattuur per 
jaar. Genoeg om 45 gemiddelde huishoudens van stroom 
te voorzien.” Op de lange termijn leveren de panelen ook 
een kostenbesparing op. “De verwachting is dat we na  
8 jaar de kosten eruit halen.”
Dijkman had al langer interesse in zakelijke zonnepa-
nelen. “Sinds 2019 ben ik ook vastgoedeigenaar van het 
pand, waardoor ik ook eigenaar ben van de winkels naast 
de supermarkt en de woningen erboven. Toen heb ik 
al gekeken of het lukte. De bank stond achter me, maar 
de subsidie kreeg ik destijds niet.” Vorig jaar was de situ-
atie omgekeerd. Dijkman had de subsidie, maar de bank 
werkte niet mee. “De gemeente heeft toen zeer daad-
krachtig gehandeld en in korte tijd een lening weten te 
regelen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor mij 
was dat een heel mooie optie en ik schat in dat het ook voor 
andere ondernemers een interessante route is.”
Wethouder economie Anthon Timm is blij met de stap 
van Dijkman. “Heel mooi. Ik ben erg blij dat we hem als 
gemeente op weg hebben kunnen helpen. Dat willen 

we ook graag voor andere ondernemers en inwoners 
doen.” De wethouder ziet dat een aantal ondernemers 
goed op weg is. “In de Stormpolder zie ik mooie dingen. 
Op sommige panden liggen zonnepanelen, er is extra 
geïsoleerd, er is een groene buitenmuur. En bij de reno-
vatie van De Korf is er door de eigenaar en de onderne-
mers veel geïnvesteerd in zonnepanelen en andere ener-
giebesparende maatregelen. Desondanks lopen we wat 
achter op de regio. Het ontbreekt hier en daar aan kennis.”
Wethouder Timm raadt Krimpense ondernemers daarom 
aan zich te verdiepen in de mogelijkheden. “Laat je infor-
meren en ga ermee aan de slag, dan kunnen we zo snel 
mogelijk naar een klimaatneutraal Krimpen.”

DUURZAAMHEID

Aanvalsplan Zon
De gemeente Krimpen aan den IJssel stelt een 
‘aanvalsplan’ op. Daarmee wil ze inwoners en 
bedrijven stimuleren om zonnepanelen op hun daken 
te leggen. Eén project uit dit aanvalsplan start nu al. 
Samen met een Krimpense installateur organiseren 
we een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. 
Voor een aantrekkelijke prijs kunnen inwoners hun 
zonnepanelen aanschaffen en laten installeren op 
hun daken. Deze actie is in januari gestart. Kijk op de 
gemeentelijke website voor meer informatie en meld u 
daar aan voor een digitale informatieavond in februari. 
Daarnaast benadert de gemeente actief bedrijven om 
meer te vertellen over de mogelijkheden voor zonne-
panelen op bedrijfsdaken. Bedrijven en inwoners 
kunnen ook altijd op eigen initiatief bij de gemeente 
terecht voor advies.

Zonnepanelen aantrekkelijke 
optie voor Krimpense bedrijven
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Klinker #1

Laatste jaar van deze raadsperiode

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Met nog een jaar voor de boeg 
spreken alle fractievoorzitters hun doelen, 
hoop of verwachtingen voor Krimpen uit voor 
het laatste deel van deze raadsperiode.

Aandacht voor elkaar. De coronacrisis heeft grote 
gevolgen voor inwoners, ondernemingen en verenigingen 
in Krimpen. We zijn blij met de bestuurlijke rust en daad-
kracht van het nieuwe college, cruciaal om noodzakelijke 
maatregelen te treffen. De SGP is er voor iedere Krimpe-
naar en heeft oog voor de kwetsbare medemens, bijvoor-
beeld door eenzaamheidsbestrijding. In de wijken willen 
we de veiligheid en leefbaarheid verhogen. We blijven 
streven naar meer handhaving en kortere ambulance- 
aanrijtijden. Plannen om in te spelen op klimaatverande-
ring (adaptatie) en verduurzaming toetsen we op betaal-
baarheid. Nog een speerpunt is betaalbare woningen 
voor alle doelgroepen. Zoals u gewend bent doen we dat: 
 Christelijk, Constructief, Consistent.
Arrèn van Tienhoven, SGP Krimpen aan den IJssel 

De VVD is betrokken bij iedereen die door de coronacrisis 
wordt geraakt. Zorgvragen worden uitgesteld en veel 
ondernemers en winkeliers zitten in zwaar weer. De VVD 
maakt zich hard voor al onze inwoners die ondersteuning 
nodig hebben. Zowel binnen- als buiten de raadzaal. Door 
goede informatievoorziening en toeleiding naar de juiste 
loketten. Daarbij kijkt de VVD ook vooruit. Er komt een tijd 
dat we weer terug kunnen naar ‘normaal’. Daar sorteren 
wij nu al op voor. Want juist dan zal het alle hens aan dek 
zijn om onze inwoners blijvend te ondersteunen.
Sharon Tollenaar, VVD Krimpen

Het CDA kiest voor een constructieve koers in 2021, samen 
met de andere politieke partijen in coalitie en gemeente-
raad. Niet met kritiek aan de kant staan, maar werken aan 
projecten die goed zijn voor de Krimpense samenleving. 
Voor het CDA-initiatief om in Krimpen het woonconcept 
‘Knarrenhof’ te realiseren is veel belangstelling. In 2021 
gaat het CDA ook werken aan de  ontwikkeling van een 

kleinschalig zorghotel in Krimpen aan den IJssel, bestemd 
voor kortdurende zorg. Verder is er onder andere 
aandacht nodig voor de Algeracorridor en voor het 
onderwijs in Krimpen. Blij zijn we met de deelname aan de 
coalitie en het college van B&W. Samen zorgen we ervoor 
dat Krimpen in 2021 stappen vooruit zet.
Gerrit Jan Miedema, CDA Krimpen aan den IJssel

PvdA Krimpen is trots dat het toe heeft mogen toetreden 
tot het nieuwe college. De PvdA zet zich in voor een 
kwalitatief goed bestuur, dat voor rust en sociale en 
financiële stabiliteit zorgt in Krimpen. Dit op een manier 
die recht doet aan de manier van leven van alle inwo-
ners van Krimpen, zonder groepen tegen elkaar op te 
zetten. Wij hebben onlangs in Amerika kunnen zien, waar 
 polarisatie toe kan leiden. Hopelijk wordt dit jaar ook de 
overwinning op het coronavirus behaald, waardoor wij een 
moeilijke en voor veel Krimpenaren verdrietige periode 
achter ons kunnen laten. 
Cornel van Geelen, PvdA Krimpen

Stem van Krimpen hoopt dat we allemaal deze zomer 
gevaccineerd zijn, zodat we in verbinding de uitdagingen 
die op ons afkomen het hoofd kunnen bieden. Die lijst 
lijkt eindeloos en we blijven ons onvermoeid inzetten voor 
onder andere betere bereikbaarheid, betaalbare woning-
bouw, zondagsvrijheid, leefbaarheid in de wijken zoals bij 
TenneT en langs de N210, onze leefomgeving en een echt 
centrum. De fractieleden van Stem van Krimpen behar-
tigen uw wensen en belangen richting het college van 
B&W. Een samenleving is voor iedereen en ieders mening 
telt. Democratie en je stem in vrijheid, ongeacht geaard-
heid of gezindheid, kunnen laten horen, is belangrijker 
dan ooit. Wij zijn uw Stem van Krimpen. 
Wilco Slotboom-Zeedijk, Stem van Krimpen

Leefbaar Krimpen hoopt dat 2021 een jaar wordt waarin 
we allemaal gevaccineerd kunnen worden, zodat we 
kunnen leven zonder gevaar en de angst om plotse-
ling ziek te worden of te overlijden aan het corona-
virus. In 2021 krijgen we hopelijk onze vrijheid terug, 
zijn we verlost van al die vervelende beperkingen en 

GEMEENTERAAD
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kunnen we onbeperkt bij onze vrienden, familie 
en bij onze (sport)verenigingen aanwezig zijn. 
In 2021 herstelt onze economie en werkgelegen-
heid zich hopelijk razendsnel en al onze bedrijven 
en de horeca zijn natuurlijk gewoon weer open.  
Laten we in Krimpen 2021 afsluiten met een groot 
overwinningsfeest op dat vreselijke coronavirus!
Jeffrey van der Elst, Leefbaar Krimpen

2021 is wat de ChristenUnie betreft het jaar van hoop. 
Een jaar waarin we hopen op licht aan het einde van 
de donkere tunnel waar we al zo lang in zitten. Hoop 
op een mooi jaar waarin we met alle partijen mogen 
bijdragen aan onze mooie gemeente. In het bijzonder 
hebben wij in 2021 aandacht voor:
• Waardig ouder worden in Krimpen; 
• Investeren in een veilig en duurzaam Krimpen:
• Zorgen dat iedereen meetelt, wie je ook bent.
Reinier Cornet, ChristenUnie Krimpen aan den IJssel

Voor de fractie van Krimpens Belang staat het jaar 2021 
in het teken van hoop. Hoop dat we samen door de 
crisis komen. Samen met inwoners, ondernemers, vrij-
willigers, sportverenigingen, maatschappelijke orga-
nisaties en alle politieke partijen. Dit jaar verwachten 
wij dat onze inzet voor een mooier Krimpen realiteit 
wordt, zoals gratis openbaar vervoer voor minima 
van 67+, eerherstel van het Krimpen Festival, steun 
voor lokale ondernemers, vrijwilligers en sportvereni-
gingen en extra inzet voor onze jongeren en ouderen 
vanwege corona. Ook in 2021 zet de inmiddels snel 
groeiende fractie van Krimpens Belang zich enthou-
siast in, met het belang van Krimpen voorop!
Sethi Plaisier, Krimpens Belang

D66 blijft zich inzetten voor een kleurrijk Krimpen; 
een gemeenschap waar eenieder zichzelf kan zijn, 
ongeacht afkomst, geloof en geaardheid. Wij zien 
het als onze rol om de individuele keuzevrijheid te 
bewaken. Het komende jaar gaan we solidair met 
elkaar de coronacrisis te lijf. Wij willen door gezond 
financieel beleid het voorzieningenniveau in stand 
houden en een verdere lastenverzwaring voor onze 
inwoners voorkomen. Na de lockdown dient het 
culturele leven in Krimpen een impuls te krijgen 
om de gemeenschap weer met elkaar te verbinden. 
Cultuur is de smeerolie van de samenleving, ook  
in Krimpen. Ook dat draagt weer bij aan een kleur-
rijke gemeente.
Larry Köster, D66 Krimpen aan den IJssel

KORT NIEUWS

Krimpenaren pleiten 
voor wooninitiatief 
ouderen
Eind november bood het college van Krimpen aan den 
IJssel aan de raad de nieuwe woonvisie aan. De  ondertitel 
‘Krimpen aan den IJssel moet een plek zijn en  blijven 
waar jong en oud prettig en veilig kan wonen’ zegt 
veel. Wethouder Hugo van der Wal (portefeuillehou-
der wonen) zorgt ook voor geschikte woonruimte voor 
de jongere en oudere inwoners. Mooi is dan ook dat de 
raadsfractie CDA en inwoner Yolande Gorter met een 
plan komen voor het starten van een wooninitiatief voor 
ouderen. CDA-fractievoorzitter Miedema: “Yolande 
schreef eind 2019 een mail aan de gemeenteraad waarin 
zij aangaf het belangrijk te vinden dat er in Krimpen een 
wooninitiatief voor ouderen zou komen. Wij waren hier 
ook al een tijdje over aan het nadenken en zo werd 1 en 1 
opeens meer dan een nieuw idee.”

Hofjes waar mensen samen wonen
Yolande: “Toen ik de mail schreef was ik 63 jaar en vroeg 
ik me af hoe ik wil wonen als ik ouder ben. Ik zag veel 
voor delen in een woonvorm waarbij ouderen met elkaar 
samenleven, maar toch ook een eigen woning hebben. 
Ik kwam vroeger graag in Haarlem en bezocht daar de 
hofjes. Hier wonen ouderen samen. Ze hebben gemeen-
schappelijke ruimten, zien naar elkaar om, helpen elkaar 
én ik zag veel gezelligheid. Ik bedacht mij dat ik ook zoiets 
zou willen als ik ouder ben en besloot om die reden een 
mail te schrijven.”

Online informatieavond over Knarrenhof
Miedema: “We zijn op zoek gegaan naar goede initia-
tieven en zijn nu in gesprek met Stichting  Knarrenhof. 
In februari organiseren we met hen een online 
 informatieavond. Gaan we hier mee verder dan moet 
er een  voortrekkersgroep komen. Krimpenaren die 
 geïnteresseerd zijn in wonen in een Knarrenhof kunnen 
mailen naar gerritjanmiedema@krimpenaandenijssel.nl.”  
Ook wethouder Hugo van der Wal is enthousiast: “Daar-
bij vind ik het belangrijk dat er meer generaties in een 
 Knarrenhof kunnen wonen. Hierdoor is de continuïteit 
van het zorgen voor elkaar geborgd.”

Knarrenhof
Knarrenhof is een concept waarbij de hofjes van vroeger 
worden gecombineerd met de gemakken van nu. Het is 
bedoeld voor ouderen die het leuk vinden elkaar af en toe 
te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is een 
vrijblijvende gemeenschap waar bewoners hulp, kennis, 
kunde en gezelschap delen. 
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Geluidsschermen dankzij 
 succesvolle samenwerking 

Ze moeten nog even geduld hebben, de 
 bewoners van de huizen langs de N210. Maar 
zeker is dat geluidsschermen hen binnenkort 
eindelijk rust zullen gunnen. Peter Mulder van 
bewonerscomité N210 is tevreden. “We hebben 
heel constructief kunnen samenwerken met de 
gemeente en de provincie.”

Een grote stroom automobilisten en een toenemende 
stroom (te) zwaar beladen vrachtwagens en bussen zorgen 
al jaren voor fikse geluidsoverlast langs de N210. “Het is 
echt verschrikkelijk,” vertelt Peter Mulder van bewoners-
comité N210. “Daarbij komt dat het asfalt inmiddels naar 
de knoppen is en de dilatatievoegen eruit zijn.” Het zware 
gebrom van optrekkend en langsrazend verkeer trilt 
eindeloos in de huizen door. “Om 03.00 uur begint het.”
Reden voor Peter Mulder en een groep buurtbewoners 
om in 2016 aan de bel te trekken. Ze laten een professio-
nele geluidsmeting doen en leggen hun bevindingen 
voor aan de gemeente. In 2017 biedt het comité toenmalig 
wethouder Marco Oosterwijk een petitie aan. “We hebben 
de gemeente gevraagd ons te steunen in onze missie naar 
de provincie, die eigenaar van de weg is. Dat is buiten-

gewoon goed opgepakt.” Ook gemeenteraadsleden 
openden deuren. Zo werd er een informatieve gemeen-
teraadsvergadering belegd waarin het comité alle ruimte 
kreeg om de problemen uit de doeken te doen. De groep 
kreeg ook de gelegenheid kennis te maken met gedepu-
teerde Floor Vermeulen. “Die beloofde ons toen al er werk 
van te maken.”
Wettelijk viel het aantal geproduceerde decibellen op de 
N210 binnen de norm, maar vanuit het Actieplan Geluid 
(‘Aanpak van klachtengerelateerde situaties’) kon de 
provincie geld vrijmaken om dergelijke problemen aan 
te pakken. Voor de provincie was dit ‘breder kijken dan de 
wet’ een noviteit. “Deze aanpak is vrij uniek in Nederland”, 
zegt Jeroen Tromp, namens de provincie aangesteld als 
projectleider. “Het mechanisme is wel: de ‘klager’ moet 
zich organiseren. Vervolgens moet zo’n groep eerst naar 
de gemeente om financiële steun. Dat heeft allemaal 
plaatsgevonden en de gemeente wilde meefinancieren.” 

Driehoeksoverleg
Vervolgens is er een driehoeksoverleg tussen bewoners-
comité, gemeente en provincie gestart. “Dat ging heel 
goed,” aldus Mulder. “Gaandeweg groeide het gevoel: 
we zitten voor dezelfde klus.” Wel moest nog wat aanvul-
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KORT NIEUWS

Gemeentelijke 
 belastingen

Binnenkort ontvangt u de WOZ-waarde en de aanslag 
gemeentelijke belastingen. De gemeente bepaalt elk jaar 
de WOZ-waarde van alle binnen de gemeentegrenzen 
liggende objecten (zoals woningen, winkels en bedrijven). 
Vervolgens maakt de gemeente die waarde in de vorm 
van een beschikking aan eigenaren en gebruikers bekend. 

In februari in uw brievenbus
Vanaf vrijdag 19 februari 2021 ontvangt elke belang-
hebbende (eigenaar en/of gebruiker) het aanslag biljet 
gemeentelijke belastingen 2021. Op dit biljet staat de 
WOZ-waarde 2021 vermeld en verder de aanslagen 
voor de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing 
( eigenaarsdeel). 
In de toelichting bij het aanslagbiljet vindt u meer infor-
matie over het tot stand komen van de WOZ-waarde. 
Ook staan op deze toelichting een aantal belangrijke 
tarieven en is vermeld hoe u kunt betalen en op welke 
manier u bezwaar kunt maken. 

De huurder van een woning ontvangt een brief waarin 
de WOZ-waarde van de woning staat vermeld. Deze 
WOZ-waarde is nodig om de maximale huur te bepalen. 
Meer informatie hierover staat in de brief. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de vaststelling van de 
WOZ-waarde? Log dan in met uw DigiD-code op  
www.krimpenaandenijssel.nl/WOZportaal. 
Heeft u nog geen DigiD-code, dan kunt u deze aanvragen  
via www.digid.nl. 

Op www.krimpenaandenijssel.nl/belastingen vindt u 
nog meer informatie over de gemeentelijke belastingen. 
U kunt ook contact opnemen met team Belastingen, 
 telefonisch via 14 0180 of per e-mail via 
belastingen@krimpenaandenijssel.nl.

lend onderzoek plaatsvinden. “Bureau XTNT is daar 
in eerste instantie mee aan de slag gegaan.” Er is 
een financieringsplan gekomen, dat mede op sterk 
aandringen van de raad ook in de meerjarenbegro-
ting van de gemeente is opgenomen. In 2018 is het 
rapport van XTNT opgeleverd en succesvol gepre-
senteerd aan raad en bewoners. “Toen bleek: er 
is maar één doelmatige en  structurele oplossing: 
geluidsschermen.” Vervolgens is door akoestisch 
bureau W. van Keulen nader onderzoek gedaan door 
een enquête op maat en specifieke geluidmetingen 
aan wegdek en gevels. Vervolgens kon gezamenlijk 
een definitief ontwerp worden vastgesteld. 
Inmiddels worden de bermen waar straks de 
schermen komen voorbelast. “Dat duurt een aantal 
maanden. Vervolgens kunnen de schermen erop.” 
Dan is het nog wachten op de werkzaamheden aan 
de Grote Kruising, voordat het asfalt vernieuwd 
kan worden. “Dat is even doorbijten, maar goed te 
begrijpen.” 

Lof voor het traject
Mulder heeft niets dan lof voor het gehele traject. 
“We zijn echt serieus genomen. Wat denk ik hielp 
is dat wij in de vragende modus zijn gebleven. 
We hebben de gemeente niet de les gelezen, maar 
om hulp gevraagd.” Ook Jeroen Tromp is tevreden 
over het traject. “Het is heel leuk en dankbaar om dit 
samen met het bewoners comité en de gemeente tot 
een succes te maken. De overleggen verlopen erg 
constructief en voorspoedig.” Ook verantwoordelijk 
wethouder Coen Derickx is tevreden. “Als raadslid 
ben ik in 2016 al op bezoek geweest bij de bewoners. 
Ik heb de overlast zelf ervaren. Wethouder Marco 
Oosterwijk is voortvarend aan de slag gegaan en 
heeft echt de deur geopend bij de provincie.” 
Over het bewonerscomité is Derickx vol lof. 
“Zij hebben zich uiterst respectvol gedragen en 
steeds op een nette manier met gemeente gecom-
municeerd.” Het is mooi hoe provincie en gemeente 
gezamenlijk hun verantwoordelijkheid hebben 
genomen, vindt Derickx. “Je hebt natuurlijk te maken 
met heel verschillende bestuurslagen en tempo’s.” 
Dat het samen lukte komt volgens Derickx door 
de goede probleemdefinitie van de bewoners. 
“Zij hebben zich goed verdiept. En hun volhardend-
heid zorgde ervoor dat het onderwerp niet weg kon 
zakken.” Als wethouder kan hij alleen maar trots zijn. 
“In het belang van Krimpen is een heel mooi resultaat 
 neergezet.”

“Het is nog even het wachten op groen licht van het 
college van Gedeputeerde Staten, maar het is mooi 
om te zien dat inwoners en overheden samen tot een 
mooie oplossing zijn gekomen. Het draagt bij aan ons 
streven dat zoveel mogelijk mensen op een prettige 
manier in onze provincie kunnen blijven wonen en 
werken”, vertelt de Zuid-Hollandse gedeputeerde 
Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer.
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VETERANEN Klinker #1

“Wat waren ze  
dankbaar. Daar doe 
je het tenslotte voor.”

Veteraan Peter Feenstra (1972) denkt weinig 
nadelige gevolgen te hebben overgehouden van 
zijn uitzending naar Bosnië. “Misschien komt 
dat wel omdat ik een nuchtere Fries ben,” zegt 
hij. Het betekent niet dat het een vakantiereisje 
was. Zeker niet. 

Na een technische studie in Harlingen werd hij opge-
roepen voor militaire dienst. “Als ik dan toch mijn dienst-
plicht moet vervullen,” zo zei hij bij zichzelf, “dan wil ik me 
ook nuttig maken.” Hij gaf zich op voor een VN-training bij 
het Centrum voor Vredesoperaties (CVV) in Ossendrecht. 
Daar kreeg hij onder andere een opleiding tot dropchauf-
feur. “Drops zijn omgebouwde bergingsvoertuigen, “ legt 
Peter uit, “die geschikt zijn gemaakt voor containervervoer 
door de lage tunnelwegen in Bosnië.” 

Steeds stiller
In juni 1995 vertrok hij met het vliegtuig naar Split. 
“De oorlog in Bosnië was in volle gang. Ik wist dat de uitzen-
ding niet zonder gevaar was, maar ging er gemotiveerd 
naar toe.” Vanaf het vliegveld ging het met de bus naar 
hun uiteindelijke bestemming. “Ik herinner me nog goed,” 
vertelt Peter, “tijdens de vliegreis ging het er  tamelijk luid-
ruchtig aan toe, maar in de bus werd het steeds stiller. 
Eerst een paar kapot geschoten huizen, dan steeds meer 
puinhopen en tenslotte hele verwoeste dorpen…dat gaat 
zelfs bij een nuchtere Fries niet in de koude kleren zitten.” 
Feenstra werd met zijn B-cie ondergebracht in prefabs 
op het terrein van een houtfabriek in Vitez. Hun opdracht 
was de eenheden op verschillende plaatsen in Bosnië te 
bevoorraden, Srebrenica, Tuzla, Potocari, Zenica…
“Ik heb niet veel tijd in het kamp doorgebracht. Voort-
durend was ik op pad om containers met eten en drinken 
naar die verschillende eenheden te brengen. Geen 
gemakkelijke ritten. Vaak werden we tegengehouden bij 
grensovergangen en moesten dan eindeloos wachten. 
Een van de tochten vond plaats onder pantserbegeleiding 
van Pakistanen. Dat was ook wel nodig, want van tijd tot tijd 
namen de Serviërs de vrachtwagens onder vuur.” 
Was hij bang? “Niet echt,” zegt Peter. “Pas later ga je je 
realiseren wat er had kunnen gebeuren.”

In dezelfde tijd vond het drama van Srebrenica plaats. 
“Wij hebben daar op dat moment niet van geweten. 
Ook niet toen we de Dutchbatmilitairen uit de enclave 
weghaalden. Pas later, toen we weer in Nederland waren, 
beseften we wat daar was gebeurd.”

Oorlog en sneeuw
In december 1995 zat de uitzending erop. Het was een 
ongekende ervaring, die een ander mens van hem heeft 
gemaakt. De laatste tijd is Peter er meer dan voorheen 
mee bezig: “Aan de ene kant de waanzin van de oorlog, 
kapotgeschoten huizen, bedelende kinderen, oude 
vrouwtjes op de vlucht met hun laatste bezittingen in een 
 kruiwagen. Aan de andere kant met een grote vracht-
wagen door het prachtige, besneeuwde bergland rijden. 
Dat is mooi hoor.” Veteraan Feenstra kijkt vooral met veel 
voldoening terug op de humanitaire ritten naar Sarajevo 
met kleding en eten voor berooide mensen. “Wat waren ze 
dankbaar! Daar doe je het tenslotte voor.”

Huib Neven
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Gewoon uit Holland…  En dat is heel bijzonder!!

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

E info@adb-dakbedekkingen.nl 
I www.adb-dakbedekkingen.nl 

Waalstraat 30  
2921 XP Krimpen a/d IJssel 
Tel.   0180-443748 
Mob. 06-18884640 

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel
T: 0180 - 51 06 77
F: 0180 - 51 06 87
I:  www.buijsbiemondadvocaten.nl

        Neem gerust contact op voor een gratis vrijblijvend adviesgesprek.

        

mr. E.M. Buijs-van Bemmel
mr. ir. I.P. Biemond

Arbeidsrecht

Contractenrecht

Ondernemingsrecht

Huurrecht

Familierecht
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VETERANEN Klinker #1

“Kapotte schoenen, 
met je blote handen 

aan het staal”

Veteraan Jaap de Jonge straalt rust uit. In door-
dachte bewoordingen vertelt hij zijn verhaal. 
Met veel kennis van zaken. Nog altijd leest hij 
alles over de oorlog in Nederlands-Indië.

Razzia
Hij werd in 1926 in Rotterdam geboren, was dus dertien 
toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In november 1944 
werd hij samen met zijn broer opgepakt bij een razzia. 
“De wijk werd omsingeld. Er was geen ontkomen aan. 
In een lange rij lopend naar Delft. Het was donker, het 
regende, een lugubere tocht.” De volgende dag werden 
ze in goederenwagons gepropt en in zes lange dagen 
naar München vervoerd. “We moesten gelijk aan het werk. 
Puin ruimen bij de BMW-fabrieken. Vorst, sneeuw, kapotte 
schoenen, met je blote handen aan het koude staal, 
luchtalarm, angst…” De Jonge weet met schaarse maar 
 treffende woorden de bittere ellende van de tewerkstelling 
op te roepen.

Dagboek
En toen moest Indië nog komen. De Jonge bracht er drie 
jaar van zijn jonge leven door. Dagelijks noteerde hij in 
zakelijke bewoordingen zijn ervaringen. Het geeft een 
indrukwekkende inkijk in het leven van een militair die ver 
van huis zijn land diende. Een willekeurige greep uit zijn 
‘dagboek’:
•  4 november 1947: wapens schoonmaken, ’s avonds  

6 uur op wacht; in de voornacht erg donker en veel 
regen, wind en kou; 4e cie 1 dode.

•  22 december 1947: ’s ochtend om 8 uur op  
wegbeveiliging, 12 uur terug, ’s avonds bridgen.

•  29 januari 1949: carrier op mijn, ’s middags 3.30 uur  
1e cie ophalen, op terugweg vuurgevecht, 1 gewonde,  
1 koelie dood en 2 koelies gewond. 

En dat elke dag, drie jaar lang. Een volstrekt uniek 
 document.

Achterom kijken
Veteraan De Jonge over deze uitzending: “Ik meldde me in 
december 1945 als vrijwilliger voor uitzending naar Indië. 
Ik wilde meehelpen om daar het gezag te herstellen.” 
Op 20 juni arriveerde hij met het vrachtschip Sloterdijk in 
Tandjok Priok, om uiteindelijk in de buurt van Bandoeng 
bij het 1.4 Regiment Infanterie terecht te komen. 

“Op 29 juni liepen we onze eerste patrouille.” Als je het 
niet hebt meegemaakt, kun je je niet voorstellen hoe ingrij-
pend en zenuwslopend die patrouilles waren. “Je trok er 
met kaart en kompas met een peloton van dertig man 
op uit. Twee verkenners voorop, honderd meter erachter 
liepen wij. De achterste moest altijd achterom kijken. 
Je kon een boer tegenkomen die vriendelijk groette, maar 
als je voorbij was begon te schieten. Er konden sluipschut-
ters in de bomen zitten. Nog jaren daarna heb ik, als ik in 
een bos wandelde, steeds achterom gekeken.”
Talloze beschietingen en gevechtshandelingen heeft 
onze veteraan meegemaakt. Wat de diepste indruk 
was? “De dood van een vriend,” zegt De Jonge zonder 
nadenken. Hij is even stil en voegt er dan zacht aan toe: 
“mijn slapie. Ik heb nog steeds zijn  sigarettenpijpje.”

In juni 1949 repatrieerde korporaal De Jonge. “Ik had het 
niet willen missen. Maar het doet nog pijn dat we behalve 
een paar centen geen enkele waardering hebben 
gekregen.”

Huib Neven

 
 

  

 

Kerkweg 170B Ouderkerk aan den IJssel 

0180-446960
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Fysiotherapie
Manuele therapie

www.fysiotherapiemsc.nl

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

Fysiotherapie
Manuele therapie

MSC Kortland    
Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN  Krimpen a/d IJssel
T  0180 519 001

MSC Capelse Brug    
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2901 LB  Capelle a/d IJssel
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RELAX&LOUNGE
dit seizoen Hollandse gezelligheid
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Gewoon uit Holland…  En dat is heel bijzonder!!

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

E info@adb-dakbedekkingen.nl 
I www.adb-dakbedekkingen.nl 

Waalstraat 30  
2921 XP Krimpen a/d IJssel 
Tel.   0180-443748 
Mob. 06-18884640 

Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen a/d IJssel
T: 0180 - 51 06 77
F: 0180 - 51 06 87
I:  www.buijsbiemondadvocaten.nl

        Neem gerust contact op voor een gratis vrijblijvend adviesgesprek.

        

mr. E.M. Buijs-van Bemmel
mr. ir. I.P. Biemond

Arbeidsrecht

Contractenrecht

Ondernemingsrecht

Huurrecht

Familierecht
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Notaris mr. R.R. Rijnvis
Notaris mr. B. Zwaveling

Expeditieweg 1, 2922 HN Krimpen aan den IJssel
Postbus 1, 2920 AA Krimpen aan den IJssel

0180 82 02 20
www.lintnotarissen.nl

WONEN&WONEN&SLAPEN
DE WEERD

&SLAPEN
Zijdepark 2

2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681253

fax 0180 - 683496
www.deweerdwoninginrichting.nl
info@deweerdwoninginrichting.nl

Volg ons op Facebook

Automobielbedrijf
P. en D. Broere BV

Lekdijk 73
Krimpen aan den IJssel

Onderhoud   •   Reparatie   •   Accessoires   •   Leasing   •   Financiering

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

U kunt bij ons terecht voor:

• 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

Bekijk onze occasions op:
WWW.BROERE.CITROEN.NL
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Het gebied tussen de N210 en de Nieuwe 
Tiendweg gaat op de schop. Er zullen nieuwe 
woningen en gebouwen verrijzen, in een groen 
en waterrijk gebied. Op 10 december 2020 
stelde de gemeenteraad de stedenbouwkundige 
kaders vast. 

Centrum-Zuid, zo noemt de gemeente het vierkante 
gebied tussen de C.G. Roosweg (de N210), de Nieuwe 
Tiendweg, het Raadhuisplein en de Boerhaavelaan. 
Het gebied is een belangrijk stuk Krimpen aan den IJssel 
en bekend bij elke Krimpenaar. Het grenst aan de entree-
wegen van het dorp en aan het raadhuis en winkelcentrum 
Crimpenhof. Ook zijn in het gebied het politiebureau, kerk 
De Rank en het busstation te vinden. 
De huidige inrichting en bebouwing van het gebied is 
verouderd en rommelig. Voor de gemeente is de tijd rijp 
om het hele gebied op te knappen. Ze trekt hierin samen 
op met woningcorporatie QuaWonen. 
Centrum-Zuid is voor het project verdeeld in drie delen. 
Het eerste gedeelte valt onder de verantwoordelijkheid 
van QuaWonen. Alle 117 portiekwoningen die er staan gaan 
tegen de vlakte. “Het eerste gedeelte is al gesloopt,” zegt 
Robert Steijl, namens de gemeente verantwoordelijk voor 
het project. Dit jaar sloopt QuaWonen al snel het tweede 
deel. Deelgebied 2 is het gedeelte waar het busstation 
zich bevindt. Hier rijden vanaf april geen bussen meer, dus 
daarna komt deze locatie vrij voor ontwikkeling. Over deel-
gebied 3 lopen nog onderhandelingen. Steijl: “Dat is best 
spannend. We willen graag het gebied als geheel ontwik-
kelen. In deelgebied 3 staan nu het kantoor van IBKW, kerk 
De Rank en twee particuliere woningen. De eigenaren zijn 
wel bereid tot verkoop, maar over de prijs voeren we nog 
gesprekken.”

Plannen zijn vastgelegd in  
stedenbouwkundige kaders
De plannen voor het nieuwe Centrum-Zuid zijn vastge-
legd in een stedenbouwkundig ontwerp. Omwonenden 
hebben in juni en november vorig jaar op het ontwerp 
kunnen reageren tijdens een online informatieavond. 
Ook konden zij schriftelijk reageren. 
Op 10 december stelde de gemeenteraad het steden-
bouwkundige ontwerp met de bouwkundige kaders vast. 

Steijl: “Nu werken we het ontwerp uit in concrete bouw-
plannen en een bestemmingsplan. In maart komen we 
met een concept. Hierop kunnen inwoners commen-
taar geven tijdens diverse officiële inspraakmomenten. 
We verwachten het plan in september te kunnen vast-
stellen. Als dan de omgevingsvergunning er is, gaan we 
aan de slag. We hopen de eerste paal nog dit jaar te slaan.”

Parkachtige omgeving met groen,  
water en woningen
Centrum-Zuid wordt een parkachtige omgeving, met veel 
groen en water. In de nieuwe situatie is plaats voor maxi-
maal 276 gevarieerde woningen. Voor de helft huur, voor 
de helft koop. De nieuwe gebouwen tellen gemiddeld 
vijf woonlagen. Op de plaats van het busstation komt een 
ranke woontoren van negen of tien woonlagen. Het mooie 
aan het plan vindt Steijl dat het één geheel is. “Het was 
rommelig. Nu trekken we ook het politiebureau en Waard-
zicht echt bij het gebied.”
Dwars door het gebied komt een fietsverbinding. 
“Dit wordt een fietsstraat, auto’s zijn te gast.” Wie het 
gebied als bezoeker of bewoner in wil, kan dat doen via 
de nieuwe Boerhaavelaan, het Raadhuisplein en Waard-
zicht. In Centrum-Zuid gaat een lage parkeernorm 
gelden. “Bewoners kunnen uit het zicht parkeren en 
bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein van  
de  Crimpenhof.” 

Wat gaat er precies  
gebeuren in Centrum-Zuid?

Foto: impressie van de stedenbouwkundige 
kaders voor Centrum-Zuid



Bent u kwetsbaar? Stem dan op 15 of 16 maart, 
stem per brief of geef een volmacht
Hoort u tot de groep kwetsbare inwoners? En vindt u het 
niet prettig om de drukte op te zoeken? Dan kunt u ook 
stemmen op 15 en 16 maart in het raadhuis of de Sperwer. 
Janine van der Jagt: “Deze stembureaus zijn op die dagen 
van 07.30 tot 21.00 uur open. Als u 70 jaar of ouder bent, 
kunt u uw stem ook per brief uitbrengen. Hoe dit werkt, 
leest u in de informatie die u krijgt thuis gestuurd. Alle 
stemmen die we op 15 en 16 maart en via het briefstemmen 
binnen krijgen, tellen we pas op 17 maart.” Ook kunt u 
iemand anders een volmacht geven om te stemmen. 
Bijvoorbeeld als u in quarantaine zit of ziek bent. Een kies-
gerechtigde mag maximaal 3 volmachten meenemen 
naar het stembureau. 

Neem uw stempas, identiteitsbewijs en 
 mondkapje mee naar het stembureau
De kandidatenlijst en uw stempas ontvangt u in uw brie-
venbus. Ga alleen stemmen. En neem uw stempas, iden-
titeitsbewijs en mondkapje mee. Marianne Klis: “Normaal 
ligt de piek van stemmen tussen 17.00 en 21.00 uur. Maar als 
u thuis werkt, dan kunt u misschien ook wel op een ander 
moment gaan stemmen. Probeer drukte te vermijden. 
Stemmen kan tussen 7.30 en 21.00 uur.”

Nieuwe locaties vervangen stembureaus in 
zorginstellingen en kleine locaties
Door de aangescherpte regels zijn er 7 nieuwe stem-
bureaus. Met deze nieuwe locaties vervangen we 
 locaties die door corona niet meer beschikbaar zijn of 
die we niet veilig kunnen inrichten. Kijk voor de loca-
ties van de  stembureaus en alle (actuele) informatie op  
www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen. Heeft u nog 
vragen? Bel dan naar team Verkiezingen via het telefoon-
nummer 14 0180. 

Stemmen  
voor de Tweede 
Kamer verkiezingen 
kan veilig

Redactie
Gemeente Krimpen aan den IJssel 
Team Communicatie. De redactie is niet 
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Met medewerking van tekstbureau El!en,
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Raoul Wassenaar

Druk
Efficiënta Offsetdrukkerij B.V. 
Krimpen aan den IJssel
0180 51 25 22, www.efficienta.nl

Advertenties
Chantal Bonkestoter 
T: 06 15 25 62 19

E: magazinedeklinker@gmail.com
Twitter: @KlinkerDe 

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Post: Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 14 0180 | F: (0180) 51 60 40
E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl
I: www.krimpenaandenijssel.nl

Twitter: @gemkadij
Facebook: www.facebook.com/gemkadij

Volgende Klinker
De volgende Klinker verschijnt op 20 april. 
 Klinker niet bezorgd? Bel dan naar   
JH Distributie, Jeanette Hom
Lekdijk west 43a, 2861 ES Bergambacht
Telefoon: 06 12 38 63 24

Colofon

Op 17 maart 2021 vinden verkiezingen plaats voor de leden 
in de Tweede Kamer. Ook in coronatijd gaan de verkie-
zingen door. Burgemeester Martijn Vroom: “Ga ook echt 
uw stem uitbrengen. Hiermee geeft u aan welke politieke 
partij en welke persoon volgens u in de Tweede Kamer 
moeten komen. De Tweede Kamer controleert de rege-
ring en maakt nieuwe wetten. We hebben dit keer extra 
maatregelen genomen, zodat iedere Krimpenaar die mag 
stemmen zijn of haar stem veilig kan uitbrengen.”

Stembureaus zijn ingericht volgens de 
 richtlijnen van het RIVM
Marianne Klis en Janine van der Jagt zijn twee leden van het 
projectteam dat de verkiezingen in Krimpen aan den IJssel 
organiseert. Marianne Klis: “Als u naar het stembureau 
gaat, dan treft u bij de ingang een host aan. De host vraagt 
of u geen coronaklachten heeft. Alleen zonder klachten 
mag u naar binnen. In het stembureau draagt u een mond-
kapje. In de stembureaus staat handgel om uw handen te 
desinfecteren. De stemhokjes worden regelmatig schoon-
gemaakt. Iedere stemmer krijgt een eigen potlood om te 
stemmen. Met een looproute zorgen we dat u elkaar niet 
kruist. We doen er alles aan om u veilig te laten stemmen. 
We vragen u om voldoende afstand te houden en begrip 
en geduld te hebben als het iets langer duurt.”



TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
 KOM OOK OP 17 MAART

WERKEN BĲ HET STEMBUREAU
Meld u aan op elkestem telt.nl

IK DOE ’T OMDAT
JUIST NU EXTRA

MENSEN NODIG ZĲN

WĲ ZĲN OP ZOEK 
NAAR ENTHOUSIASTE 
TELLERS. 

BENT U 18 JAAR OF 
OUDER? HELP DAN OP 
17 MAART MEE MET 
STEMMEN TELLEN.

TELLERS 
GEZOCHT!

of www.krimpenaandenĳssel.nl/verkiezingen


