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Cybercrime trekt zich niets
aan van gemeentegrenzen
Wijkacties, de Duurzame Huizen
Route en de Krimpense Klimaatweek
stimuleren inwoners energie te
besparen en duurzamer te wonen
Samen houden wij Krimpen schoon
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Agenda
Klinker
Vanwege het coronavirus is het mogelijk dat
onderstaande activiteiten niet doorgaan,
uitgesteld worden of op een digitale manier
plaatsvinden.

16 september

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

18 september

Gratis IJsseldijkkerkconcert in
samenwerking met Krimpen Presents.
Erard Ensemble met werken van
Dohnanyi en Brahms. Meer informatie:
www.ijsseldijkkerkconcerten.nl

23 september

Gemeenteraadsvergadering om
20.00 uur.*

30 september
Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten in de gemeente.
In de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen voor de periode van
30 november 2021 tot en met 15 februari 2022. 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.

7 oktober

Groot Krimpens Dictee van 19.30 tot 21.00
uur in De Tuyter. Test uw taalkennis en
als u de minste fouten maakt, dan maakt
u kans op een leuke prijs. Vanwege de
coronamaatregelen kunnen maar een
beperkt aantal Krimparen meedoen aan
het dictee. Aanmelden voor het dictee
kan tot maandag 4 oktober via
www.krimpenaandenijssel.nl/dictee.

7 oktober

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*

14 oktober

Gemeenteraadsvergadering om
20.00 uur.*

30 oktober en
6 november
Bezoek een duurzaam huis in Krimpen
tijdens de Nationale Duurzame Huizen
Route op zaterdag 30 oktober en 6
november. Huiseigenaren in heel
Nederland stellen hun huis open om
anderen te laten zien hoe zij hun huis
duurzamer hebben gemaakt. Ze delen
ervaringen uit de eerste hand en is er
alle tijd om vragen te stellen. Kijk op
www.duurzamehuizenroute.nl welke huizen
bij u in de buurt open zijn en meld u aan.
Wilt u uw huis graag openstellen tijdens de
duurzame huizenroute? Dan kunt u zich ook
aanmelden via de genoemde link.

1 november

28 oktober

Besluitvoorbereidende raadscommissie
over de begroting om 20.00 uur.*

Informatieavond over aardgasvrij wonen.
U bent van harte uitgenodigd om met
de gemeente in gesprek te gaan over
de plannen voor duurzaam verwarmen
en koken zonder aardgas. Kijk op
www.krimpenaandenijssel.nl/aardgasvrij
voor meer informatie.
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4 november

Gemeenteraadsvergadering over de
begroting om 20.00 uur.*

13 november

Landelijke intocht van Sinterklaas.
We inventariseren wat de mogelijkheden
zijn voor de komst van Sinterklaas
naar Krimpen aan den IJssel.
Houd www.krimpenaandenijssel.nl in
de gaten voor meer informatie.

18 november

Informatieve raadscommissie om
20.00 uur.*

20 november

Om 11.00 uur is er een gratis kinder
voorstelling Be Mozart in de IJsseldijkkerk.
Om 20.00 uur is er op dezelfde locatie
een IJsseldijkkerkconcert. Het gaat om
het vertelconcert “Maria dolce Maria’.
Op www.ijsseldijkkerkconcerten.nl vindt
u meer informatie.

25 november

Besluitvoorbereidende raadscommissie
om 20.00 uur.*
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Ontwikkelingen
‘Gewone’ criminaliteit neemt af, cybercrime groeit. Sinds
corona is digitale criminaliteit extra snel toegenomen.
Overheden en politie werken samen om online misdaad
te bestrijden. In deze Klinker leest u meer over de online
bevoegdheden van de politie en burgemeester. Eén
van de manieren om cybercriminaliteit tegen te gaan is
preventie. Het cyberspel Hackshield is zo’n voorbeeld
hiervan. HackShield maakt van de kinderen Cyber Agents.
Een rol waarmee ze hun ouder(s), verzorger(s) en grootouder(s) kunnen helpen beschermen tegen de gevaren
op internet. Zie pagina 25 voor meer informatie.
In dit magazine blikken we terug op de resultaten van
het onderzoek naar de evenementen in Krimpen en het
onderzoek naar de afvalinzameling. In juli is de verordening Maatschappelijke ondersteuning aangepast. Hierin
hebben we laten opnemen dat het inkomen meeweegt bij
de aanvraagbeoordeling voor huishoudelijke hulp. Meer
weten? Lees het op pagina 31. Ook hebben we aandacht
in deze Klinker voor de ontwikkelingen van project de
Grote Kruising. En we leggen uit wat de auditcommissie
en accountant doen.
Een ander onderwerp waar de gemeente mee bezig is, is
de woningmarkt. Als het kan, schiet de gemeente te hulp.
Bijvoorbeeld door het aanpassen van de Starterslening
en het realiseren van woningen voor jongeren, starters
en ouderen. Op pagina 15 leest u hier meer over. Op het
gebied van wonen heeft de gemeente duurzaamheid
hoog in het vaandel staan. Met wijkacties proberen we
inwoners te stimuleren om hun woning te verduurzamen.
Bijvoorbeeld door zonnepanelen en isolatie. Naast
wijkacties organiseren we ook de Krimpense Klimaatweek en doen we mee aan de Duurzame Huizen Route.
Een andere manier om duurzaamheid te stimuleren, is
het kopen van producten uit de buurt. Al een aantal jaar
kan dit bijvoorbeeld via het initiatief Rechtstreex. Sinds
augustus hoeft u de producten van Rechtstreex niet alleen
af te halen, maar kunt u deze ook thuis laten bezorgen.
In deze Klinker leest u ook de verhalen van de Krimpense
veteranen Pieter Arie Knegt en Martijn Dorrestein. In de
rubriek Oude verhalen vertelt Hans Buijs over het verlies
van zijn broer Jan Buijs. Jan Buijs was militair tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

Klinker #3

Cybercrime trekt zich niets
aan van gemeentegrenzen

Mensen zijn steeds afhankelijker van internet en inmiddels
is er ook niet veel technische kennis meer nodig om cybercrimineel te worden. De coronapandemie heeft de ontwikkelingen nog eens versneld.
Overheden en politie werken nauw samen in de strijd
tegen cybercriminelen. Zo heeft de VeiligheidsAlliantie
regio Rotterdam (een samenwerkingsverband van 25
gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie)
een speciale werkgroep Cyber opgericht. Burgemeester
Martijn Vroom is verantwoordelijk voor deze werkgroep.
“Tot voor kort zeiden veel burgemeesters: digitale criminaliteit of cybercrime is een zaak van de politie, niet van
ons. Maar nu zijn we van mening dat het een probleem van
de hele overheid is. Alleen al omdat ook de gemeentelijke
organisatie zelf bijvoorbeeld te hacken is.”
Vroom verwijst naar enkele incidenten die kort geleden bij
gemeenten plaatsvonden. Eind vorig jaar bijvoorbeeld bij
de gemeente Hof van Twente. Hackers legden de systemen
plat, gijzelden 40 terabyte aan gemeentelijke informatie
en vroegen 750.000 euro losgeld. De gemeente lijdt
waarschijnlijk minimaal 3 tot 4 miljoen euro schade.
De hack kon plaatsvinden door een reeks simpele fouten.
Zo stond de poort naar de gemeentelijke systemen wijd
open omdat de twee-factorauthenticatie uitgezet was.
Ook het wachtwoord was te zwak: Welkom2020.
Eerder al, in 2019, kroop de gemeente Lochem door het
oog van de naald bij een soortgelijke aanval. Hackers
stonden al op het punt grote delen van de administratie te
versleutelen en losgeld te eisen.
Vroom: “Deze aanvallen laten zien dat we als gemeenten
echt ons eigen huis op orde moeten hebben en zelf veilig
genoeg moeten zijn. Er zijn nog genoeg mensen die
123start als wachtwoord kiezen. We moeten investeren in
ICT-beveiligers bij de gemeente.”
De werkgroep van de VeiligheidsAlliantie wijst via
campagnes jongeren, ouderen en ondernemers op het
belang van digitale veiligheid. Zo stelde de werkgroep
voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een
aantal eenvoudige tips op. “Uit onderzoek blijkt dat bij
twee derde van de ondernemers in het MKB wordt geprobeerd digitaal in te breken. Bij 1 op de 3 lukt dat ook. Als dat
je overkomt, is je reputatie naar zijn grootje. Je kunt geen

‘Gewone’ criminaliteit neemt af, cybercrime
groeit. Die verschuiving is al langer aan de
gang, maar sinds de coronapandemie is
digitale criminaliteit extra snel toegenomen.
Overheden en politie werken samen om
online misdaad te bestrijden. Dat is niet altijd
makkelijk. Want welke bevoegdheden heb je
als burgemeester en politie online precies?
En hoe kun je in de regio digitale criminaliteit
aanpakken?
“Hoi pa alles goed? Kun je me helpen? Mijn internet
bankieren doet het niet en ik moet vandaag wel iets
betalen. Wil jij dat doen? Ik stuur je een link met een betaalverzoek. Je krijgt het morgen terug, oké? ”
Nogal wat mensen krijgen vroeg of laat te maken met zo’n
soort vraag via WhatsApp. Achteraf blijkt het account van
zoon of dochter gehackt, terwijl die zich van geen kwaad
bewust is.
Deze WhatsAppfraude, ook wel vriend-in-noodfraude
genoemd, is een van de vele soorten van digitale criminaliteit die er zijn. Het is een bekende, net als oplichting
via Marktplaats. Dat kan op de klassieke manier, door
gekochte spullen niet te leveren of niet te betalen. Maar
Marktplaatsoplichters plegen tegenwoordig ook vaak
betaalverzoekfraude. De verkoper ontvangt een link naar
een valse website die lijkt op die van zijn bank. Zodra de
verkoper zijn gegevens invult, kan de oplichter bij zijn
rekening.

🙂

Overheid en politie werken nauw samen

Digitale criminaliteit neemt in alle vormen toe. Dat geldt
voor de kleine fraudevormen, zoals hierboven beschreven,
maar ook voor de grotere, zoals het plaatsen van ransom
ware of gijzelsoftware op andermans computers. Niet
alleen particulieren hebben er last van, ook bedrijven en
overheden zijn de klos. “Een enorme bedreiging voor de
toekomst”, noemde Theo van der Plas van de Nationale
Politie de trend onlangs in TV-programma EenVandaag.
Voor de toename zijn diverse oorzaken aan te wijzen.
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Openbaar Ministerie en de reclassering
goed in beeld hebben. We proberen deze
groep ook op andere manieren aan te
pakken en te helpen. We nemen uiteraard
strafrechtelijke maatregelen, ze komen er
niet zomaar mee weg. Maar we hebben
ook aandacht voor preventie. We willen
voorkomen dat de groep in herhaling valt.”
De pakkans voor geldezels is heel groot.
Helaas lukt het de politie nog maar
sporadisch om ook de organisatie áchter
de geldezels op te sporen.

Aangifte doen bij landelijk
meldpunt loont

Bij de politie staan online oplichting en
cybercrime stevig op het netvlies. “Al is
het soms wel een worsteling”, zegt Avila.
Wat het onder andere complex maakt, is
dat online criminelen zich niets aantrekken
van welke fysieke grens dan ook. Maar de
politie is nog wel voornamelijk in regio’s,
districten en afdelingen georganiseerd.
“Mensen krijgen bijvoorbeeld te maken
met online oplichting in de vorm van
WhatsApp- of verkoopfraude en willen
daar aangifte van doen. Dat mogen ze
natuurlijk op het bureau komen doen,
maar de vraag is of wij er dan iets mee
kunnen. De dader kan namelijk wel ergens
Foto: voorbeeld van WhatsAppfraude.
in Groningen zitten. Ook hebben we niet
Bron: www.veiligheidsalliantie.nl
altijd zicht op hoeveel andere soortgelijke
delicten hij nog gepleegd heeft. Het is dan
lastig om de dader te pakken.”
Beter is het om aangifte te doen via
handel drijven, totdat je losgeld betaald hebt. Als dat al de website van de politie. Deze aangiftes gaan naar
lukt. Het risico op een faillissement is groot.” Vroom noemt het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO).
de trend schokkend. “Stelen is zo makkelijk.”
Het LMIO analyseert ze en maakt er pakketjes van die ze
stuurt naar de districten waar de verdachten thuishoren.
Geldezels vormen kwetsbare groep
“Dan kunnen wij ze aanpakken. Met deze methode boeken
In Krimpen aan den IJssel en in de regio Rotterdam ziet we goede resultaten.” Het LMIO is een publiek-privaat
Vroom het fenomeen geldezels veel opduiken. “Crimi- samenwerkingsverband: onder andere ook banken en het
nelen gebruiken bankrekeningen van anderen om tijde- OM zijn erbij aangesloten.
lijk grote bedragen op te stallen. Zo wassen ze gestolen Als er sprake is van cybercrime – waarbij daders malware
geld wit.” Doelwit zijn vaak jongeren met schulden of (software om computersystemen te verstoren) plaatsen,
ouderen met verslavingsproblemen. Ze worden gelokt of slachtoffers naar valse websites lokken – is het nog
met een mooi verhaal en een beloning in het vooruitzicht. niet altijd mogelijk om daar online aangifte van te doen.
Slachtoffer van WhatsAppVoorkom dat u slachtoffer wordt!
Wat is WhatsApp-fraude?
Het gevolg voor de geldezel als hij gepakt is: een schuld en “In de meeste gevallen moeten mensen hiervoor naar
een straf vanwege fraude.
het bureau.” Het probleem is dat het onderscheid tussen
Ook
Chantal Avila
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Politie Eenheid
Rotterdam
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IJssel en Capelle aan den IJssel onder vallen) heeft veel WhatsAppfraude een link is gedeeld waardoor er malware
www.politie.nl/vinfraude
diegene hebt gebeld of fysiek hebt
odig heeft.
met de geldezelproblematiek te maken. “Het is een kwets- is geplaatst.” De strikte verdeling die de politie nu maakt
gesproken
bare groep, die we in Rotterdam gelukkig samen
met het tussen online oplichting en cybercrime is niet altijd handig,

Oplichting via WhatsApp

wordt gevraagd om snel geld over te
aken.

chteraf blijkt het account van deze

Vriend-in-

· Scherm uw gegevens op sociale media
zoveel mogelijk af
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· Voordat u aangifte doet, ne
contact op met uw bank. Zij
rekening blokkeren en zo
kan erger voorkomen worde

EVEN
NEVEN
vindt Avila. De politie loopt soms tegen de
grenzen van haar eigen organisatie aan.
“Er moet op dit punt wel een verandering
plaatsvinden.”
Ook zouden Avila en haar collega’s online
meer bevoegdheden willen hebben.
“We willen niet alleen blauw op straat,
maar ook genoeg blauw online. Daar
zitten juridisch nog wel haken en ogen
aan. Wanneer is er sprake van surveilleren,
wanneer is het opsporing?”
Ook burgemeester Vroom zou online
meer bevoegdheden willen. “Bij een fysiek
oploopje kan ik zeggen: ho, stop, dit loopt
uit de hand. Nu wordt er soms al iets op
Snapchat in gang gezet. De vraag voor mij is:
hoe kan een burgemeester bevoegdheden
krijgen om ook daar bijvoorbeeld al in te
grijpen?”

Preventie is belangrijk

De ontwikkelingen zijn intussen niet te
keren. “De t
echniek gaat steeds meer
mogelijkheden geven”, zegt Avila. “Daar
moeten we ons op voorbereiden. Maar in
sommige gevallen kan dat niet, omdat eerst
de wetgever aan zet is. We moeten extra
bevoegdheden krijgen, anders houden we
altijd een achterstand.”
Vroom herkent dit. “De grens tussen strafrecht en bestuursrecht is voor dit onderwerp
best vaag. Ik vind daarom ook dat er echt
een minister van Digitale Zaken zou moeten
komen.”
Belangrijk is in elk geval mensen bewust te
maken van hun online (on)veiligheid. Avila:
“Als mensen goed geïnformeerd zijn, is er al
een wereld gewonnen. We kunnen op daders
jagen, maar preventie is belangrijker dan het
kat-en-muisspel.”

Week van de Veiligheid

Van maandag 11 oktober tot en met
zondag 17 oktober wordt de landelijke
Week van de Veiligheid georganiseerd.
Op woensdag 13 oktober staat het
thema Cybercrime in de spotlights.
Meer informatie:
www.deweekvandeveiligheid.nl.

Verhalen
Ineens stond het Streekmuseum Krimpenerwaard vol met
hoogwaardigheidsbekleders. Wethouders, oud-wethouders, vertegenwoordigers van culturele instellingen… En
ja, daar kwam ook de burgemeester binnen. Hij houdt van
het museum, zei hij. Waarom? Mijn gehoorapparaat vangt
helaas niet alles op, maar in zijn bevlogen openingstoespraak voor de tentoonstelling ‘75+1 jaar bevrijding’ zei de
burgemeester zoiets als: “De voorwerpen in het museum
vertellen verhalen. En verhalen verbinden mensen met
elkaar.” Het was een mooi moment. Eindelijk na een jaar
van stilte en geslotenheid werd niet alleen deze expositie,
maar het hele museum weer voor het publiek opengesteld.
Verhalen verbinden… Daar had de burgemeester een
goed punt. Tegenwoordig smijt iedereen schaamteloos
zijn standpunten en geharnaste meningen op de sociale
media. Maar met stellingen en standpunten blijven we
steken in ons eigen gelijk. Verhalen daarentegen breken
leerstelligheden af en laten ons over grenzen heen kijken.
Verhalen laten zien dat het leven verder reikt dan ons
armzalige ik. In verhalen zien we de ander staan. Verhalen
openen vergezichten en verruimen ons bestaan. Zeker,
soms kunnen verhalen confronteren en shockeren.
Maar ook dat is heilzaam om het leven in al zijn kleur
schakeringen te ontdekken.
De tentoonstelling ‘75 + 1 jaar Bevrijding’ zat vol met
verhalen. Een leren vliegeniersjack dat vertelde over een
Amerikaanse piloot die ver van huis zijn leven waagde. Of
het verhaal van dominee Hugenholtz uit Ammerstol die
onderduikadressen regelde. En dan het verhaal achter
die foto met dat innemende gezicht: Arie Cornelis van der
Giessen die zijn leven opofferde voor de vrijheid. Terwijl
de scheepswerf van zijn vader, weliswaar onder dwang,
Duitse marineschepen bouwde. O, verwarrende wereld.
Hoe kunnen we daarin leven zonder verhalen die ons
doen lachen en huilen, die ons troosten en verbinden?
De dichter Leo Vroman bracht het onnavolgbaar onder
woorden:
“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.”
Inmiddels heeft de tentoonstelling ’75 + 1 jaar Bevrijding’
plaatsgemaakt voor een tentoonstelling ‘Ambacht = Kracht’.
Reken maar dat daar weer talloze verhalen te beleven zijn.
Als ons leven ons lief is… kom kijken en luisteren.
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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Viroloog Van der Eijk:
“Ook ik baal dat ik mijn vakantie
in Spanje moest afzeggen”
De Krimpense viroloog Annemiek van der Eijk
van het Erasmus MC baalt als een stekker.
Ze is moe van het keiharde werken en aan
vakantie toe. Helaas zit haar reis naar Spanje
er niet meer in. Ze verontschuldigt zich direct.
De viroloog: “Er zijn natuurlijk veel ergere
dingen dan wat mij nu overkomt. Dat realiseer
ik me goed. Ook kan ik een risico nemen en toch
gaan, maar dat doe ik bewust niet. We moeten
met elkaar weer pas op de plaats maken om
het aantal coronabesmettingen in Nederland
terug te dringen. En laten we daarbij vooral
niet alleen naar de jongeren wijzen. Iedereen
moet afstand houden. Zodat we het virus met
elkaar op de rem trappen, voordat de overheid
dat besluit."
Foto's: Annemieke van der Eijk
en Paul van den Homberg

De viroloog vertelt dat het een spannende race is;
vaccineren tegen besmettingen. Annemiek van der Eijk:
“Het virus dat nu rondgaat, is de deltavariant. Daarvan
weten we dat je helemaal gevaccineerd moet zijn om het
virus een halt toe te roepen. Het is daarom erg belangrijk
dat iedereen zich zo snel mogelijk laat vaccineren. Zeker
als ze weer naar school of aan de studie gaan. Iedereen is
daarin verantwoordelijk. Jong en oud! Want we zien ook
dat mensen minder thuiswerken, weer uitgaan en leuke
dingen doen.”

Zonder vaccinatie kunt u heel ziek worden

Ook huisarts Paul van den Homberg adviseert iedereen
om zich aan de regels te houden en zich te laten vaccineren. Van den Homberg: “Vaccineren is echt het veiligste
wat u kunt doen. U kunt ziek worden van een vaccinatie.
En misschien bijwerkingen krijgen. De kans hierop is klein
en altijd minder erg dan zonder vaccinatie ziek worden van
het coronavirus. Dat kan iedereen gebeuren. Heel erg én
heel heftig. Twijfelt u om u te laten vaccineren? Overleg
met uw huisarts. Wilt u zich vaccineren of heeft u vragen
over vaccineren? Neem dan contact op met de GGD.”

Evenwicht tussen het aantal ziekenhuisopnames
en het aantal vaccinaties

De viroloog: “Vaccineren draagt bij aan een kortere
besmettingstijd, mindere besmettelijkheid en het voorkomt ernstige ziekteverschijnselen bij jezelf. Toch moeten
gevaccineerden zich nog steeds laten testen bij klachten.
Want ze kunnen het virus overdragen. "Er is niet alleen
een groep mensen die zich niet laat vaccineren. Er zijn
ook kwetsbaren die zich niet kunnen vaccineren of zich
wel laten vaccineren, maar waarbij het immuunsysteem
minder goed werkt. Mensen die gevaccineerd zijn, zijn
daarvoor ook een bescherming."

Geen handen geven en in elleboog hoesten

De huisarts vervolgt: “Laten we zo veilig mogelijk met
elkaar om gaan. Ik vermoed dat handen schudden bij
ons niet meer terugkomt. En het is heel belangrijk dat u in
uw elleboog hoest. Voor corona vond ik het moeilijk om
patiënten hierop aan te spreken. Nu doe ik dit wel. In uw
elleboog hoesten is zoveel veiliger. U helpt hiermee uw
omgeving. Dus gewoon doen!”
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Heeft u een probleem met uw afvoer?
Wij lossen dit graag voor u op.
Telefoon: 085 - 580 12 11
E-mail: info@regioriool
www.regioriool.nl

Kies ook
voor ons!

Welkom!
woongoedmakelaars.nl

KRIMPENSE SAMENLEVING

Evenementen verbinden
de samenleving
Evenementen zorgen voor levendigheid in
de gemeente. Het verbindt de inwoners van
Krimpen. In de nieuwe evenementenvisie
gaan we in op de waarde van de evenementen.
De aandacht ligt op het beantwoorden van
de onderzochte wensen van de inwoners en
het verbeteren van de sociale verbinding.
Wethouder Coen Derickx (cultuur): “Evene
menten zijn de vitamines voor de gemeen
schap. Het zorgt voor vreugde en plezier in het
dorp. Evenementen zorgen voor verbinding
tussen de inwoners van Krimpen. De nieuwe
evenementenvisie is een mooie start van een
hopelijk druk en uitgebreid cultureel seizoen.”
Onderzoek vormde basis voor
evenementenvisie

Eind 2020 heeft de gemeente een onderzoek laten
uitvoeren naar de mening van de Krimpenaren rondom
het evenementenaanbod. Dit onderzoek geeft een goed
beeld. Naast de waardering voor een aantal activiteiten
is er ook verbetering mogelijk. Zo geven Krimpenaren
aan dat zij voor vermaak en evenementen naar Rotterdam
of Capelle aan den IJssel gaan. De deelnemers aan het

onderzoek geven aan dat zij het aanbod voor jongeren
te weinig vinden. Ook is er behoefte aan frisse en inspirerende evenementen. De wensen verschillen per leeftijd. Ook de levensbeschouwing van inwoners speelt een
rol. Uit het onderzoek komt de wens naar voren om de
betrokkenheid tussen verschillende gemeenschappen
in Krimpen groter te maken. Ongeveer 40% van de
Krimpenaren wil een steentje bijdragen aan de organisatie van activiteiten. Uiteraard alleen als dit leidt tot een
positieve verandering van het activiteitenaanbod.

Verbinden en verbreden

De evenementenvisie geeft een impuls aan het verbinden,
verbreden, verrassen, vernieuwen en vertellen. We willen
succesvolle evenementen als de bloemetjesmarkt en
Koningsdag behouden. Ook zetten we in op een evenement dat ieder jaar terugkeert: het Krimpenfestival. Door
ieder jaar een festival te organiseren, voldoen we aan de
behoefte van de inwoners. De gemeente stimuleert de
samenwerkingen tussen lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers. Samen investeren
in een evenement zorgt voor een grotere beleving voor de
Krimpenaren en mogelijk nieuwe financieringsbronnen.

Verrassen, vernieuwen en vertellen

De gemeente organiseert ieder jaar een netwerkbijeenkomst voor alle maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers. Het doel
hiervan is om de kwaliteit en vernieuwing van de evenementen te verhogen.
Er worden kennis en ideeën gedeeld.
Zo kan de netwerkbijeenkomst de
komende jaren uitgroeien tot een inspirerende samenwerking.
De Uitagenda blijft de centrale plek
waarop inwoners, jongeren en ouderen
online alles vinden over activiteiten en
evenementen binnen onze gemeente.
Elk evenement moet op de Uitagenda
staan. De gemeente promoot de activiteiten en evenementen via haar website,
de digiborden en social media kanalen.
We houden nauwlettend in de gaten wat
er speelt binnen Krimpen.
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COLLEGE VAN B&W

Samen houden wij
Krimpen schoon

Als Krimpense samenleving hebben we een
flinke slag gemaakt in de afgelopen jaren.
In 2020 hebben we het doel van 70% afval
scheiding bijna gehaald. Maar we zijn er nog
niet. Want landelijk is het doel voor de komende
jaren nog hoger. Het aantal kilo restafval moet
echt omlaag. In Krimpen zitten er nog veel
grondstoffen in het restafval die eigenlijk in
andere afvalstromen thuishoren.
Ondanks de vooruitgang in de afgelopen jaren kan het
scheiden van afval nog steeds beter. Sorteer afval op een
goede manier en gooi het weg op plekken waar het thuis
hoort. Dat is het advies van Anthon Timm, wethouder
afval. “Alleen samen kunnen we dit doen. Door zo goed
mogelijk afval te sorteren, blijven veel kosten voor u
en de gemeente bespaard. Een win-winsituatie,” geeft
wethouder Timm aan.

Krimpenaren geven mening via online vragenlijst

De gemeente heeft begin dit jaar een onderzoek laten
uitvoeren naar de afvalscheiding in onze gemeente.
De reden van het onderzoek was een rapport van
de Rekenkamer. De gemeente heeft meerdere

anbevelingen vanuit het rapport van de Rekenkamer
a
overgenomen, zoals het vragen aan de inwoners wat zij van
de afvalinzameling vinden. Meer dan 600 Krimpenaren
gaven hun mening. Wethouder Timm: “Ik ben erg blij dat
zoveel Krimpenaren hun mening hebben gegeven over
het afvalbeleid in Krimpen. Door hen kunnen wij Krimpen
weer een stukje schoner en leefbaarder maken.”
De resultaten uit het onderzoek zijn verwerkt in een plan
van aanpak. De gemeenteraad heeft dit plan van aanpak
ontvangen. Na de goedkeuring van de raad gaan we de
plannen uitwerken en er concreet mee aan de slag.

Praten en prikken

Om inwoners te stimuleren het gesprek aan te gaan met
het college van burgemeester en wethouders en op
hetzelfde moment Krimpen schoon te houden, is het
initiatief ‘Praten en Prikken’ opgezet. De burgemeester
en wethouders willen graag weten wat er in Krimpen
leeft. Door te praten en te prikken kunnen wij met u
in gesprek en in de tussentijd zwerfafval opruimen.
En dat is goed voor Krimpen! Wilt u ook praten met het
college en tegelijk Krimpen schoon houden door afval
te prikken? Meld u dan aan via het collegesecretariaat
via telefoonnummer 14 0180 of stuur een e-mail aan
collegesecretariaat@krimpenaandenijssel.nl.
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Uw hulp is hard nodig

Naast het praten en prikken met het college
kunt u zelf ook uw steentje bijdragen. Dit doet
u door op de goede manier afval te sorteren.
Van uw gesorteerde afval worden allerlei nieuwe
producten gemaakt. Recyclen scheelt grondstoffen, bespaart energie en zorgt voor minder
CO2-uitstoot. Uw afval in de juiste bak gooien
heeft dus zin. Maak daarom gebruik van de tips
die hieronder staan. Maar denk ook aan het
verminderen van uw huishoudelijke afval.

Restafval

•	
Gebruik voor de inzameling van restafval
maximaal zakken van 60 liter. Deze zakken
passen gemakkelijk in de trommel van de
ondergrondse container. Het voorkomt dat de
afvalzak klem blijft zitten in trommel.
•	
Lever uw huisraad in bij het grondstoffen
centrum. Huisraad is geen restafval.
•	
Plaats geen afvalzakken naast een ondergrondse container. Dit trekt ongedierte aan.

Groente, tuin en fruitafval en etensresten

•	Verzamel etensresten in bio plastic zakjes. Door
gebruik te maken van bio plastic zakjes voor
etensresten voorkomt u dat de G
 FT-container
gaat stinken.
•	Breng grotere hoeveelheden tuinafval bij het
Grondstoffencentrum.
•	Van groente, tuin en fruitafval en etensresten
wordt compost gemaakt. Gebruik daarom
geen plasticzakjes.

Papier en karton

•	Taartdozen en pizzadozen zijn vaak vies en vet.
Deponeer deze bij het restafval.
•	Oud papier dat u gesorteerd inlevert moet
schoon en droog zijn. Gebruikte tissues of vette
verpakkingsdozen horen niet in de papierbak.
•	Een enkel nietje, paperclip of kunststofvenster
(van enveloppen) mag gewoon bij het oud
papier. Bij het recyclen worden ze verwijderd.
Verwijder wel plasticfolie dat om tijdschriften
of reclame
folders zit, kunststofbinders en
omslagen.

PMD (plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drinkkartons)

•	Maak gebruik van doorzichtige zakken.
•	Plastic dat geen verpakking is, hoort niet bij
het plastic afval. Kleine objecten kunnen bij het
restafval, grote objecten, zoals tuinstoelen en
groot speelgoed kunt u gesorteerd inleveren
bij het Grondstoffencentrum.
Wilt u meer weten over afval in Krimpen
of het sorteren van afval? Kijk dan op
www.krimpenaandenijssel.nl/afval.

COLUMN
B&W

Op elkaar letten
“Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar.” Met
deze woorden besloot minister Bruins zijn persconferentie,
15 maart vorig jaar. Drie dagen later zakte deze sympathieke
bewindsman voor Medische Zorg tijdens een Tweede
Kamerdebat oververmoeid in elkaar.
Na het vertrek van deze minister echoden zijn woorden
nog na. Al snel kwamen vanuit de Rijksoverheid andere,
in mijn ogen meer zakelijke slogans. Hierin ontbrak de
warm menselijke oproep van het ‘Let een beetje op elkaar’
naar mijn gevoel. Terwijl we juist in deze tijd meer écht op
elkaar moeten letten. Niet alleen op de mensen direct om
ons heen. Maar ook op hen die verderop in onze straat of
buurt wonen. Voor velen is het al ruim 1,5 jaar een lastige
tijd. Omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid of
over de ontwikkelingen in de samenleving. Omdat ze nog
worstelen met corona of de nasleep ervan. Of een dierbare hebben verloren of hun baan of bedrijf kwijtraakten.
Er is eenzaamheid onder ouderen, langdurige zieken en
gehandicapten. Jongeren konden lange tijd ‘hun ding’ niet
doen. Ook andere Krimpenaren hadden er last van dat hun
rechten en vrijheden door de coronamaatregelen werden
beperkt.

“Krimpen, Krimpenaren,
let een beetje op elkaar!”
Ik haal de woorden van de oud-minister graag opnieuw aan.
Zeker nu in de afgelopen periode de vraag naar geeste
lijke gezondheidszorg en psychosociale hulp in Krimpen,
vooral ook onder jongeren, fors is gestegen. Want wat is
het mooi als wij, als Krimpense bevolking, hierin meer voor
elkaar kunnen betekenen. Eventueel samen met de professionals van KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team.
Dit doen we samen door bewust meer en vaker oog en oor
te hebben voor vragen en problemen van anderen. Alleen
met elkaar komen we deze ingewikkelde tijden door.
Dus: Krimpen, Krimpenaren, let een beetje op elkaar!

Hugo van der Wal
wethouder

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
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Klinker #3

Gemeente maakt zich sterk
voor gezond woningaanbod
Van de overspannen woningmarkt hebben
ook inwoners van Krimpen aan den IJssel last.
Waar de gemeente kan, schiet zij te hulp.
Er is sprake van een dringend probleem, signaleert
wethouder wonen Hugo van der Wal. “Daarbij komt dat
we 1 van de meest volgebouwde gemeenten van Nederland zijn. Soms komen er kleine gebiedjes vrij waar we iets
kunnen ontwikkelen, maar dat is in verhouding duur.”

bestendig te gaan wonen.” Hoe de wensen van Krimpense
senioren er precies uitzien, heeft de gemeente nog
niet scherp. “Daarom gaan we een woon-zorganalyse
uitvoeren. We willen niet lukraak voor ouderen gaan
bouwen. We willen dat gericht doen. En we willen bijvoorbeeld weten hoeveel mensen er een levensloopbestendige
woning willen en voor hoeveel mensen een verpleeghuis
de beste optie is. We verwachten dat analyse in 2022 klaar
is, samen met een woon-zorgvisie.”

Locatie voor ontwikkeling van huurwoningen
voor jongeren en starters

De gemeente heeft op dit moment een locatie op het oog,
waar zij huurwoningen kan ontwikkelen voor jongeren
en starters. Over de locatie kan Van der Wal nog geen
uitspraak doen, er loopt nog een onderzoek. “We roepen
al jaren dat we voor deze doelgroep iets moeten doen.
Als het onderzoek positief uitvalt, heb ik goede hoop dat
de raad akkoord gaat.”
Om te kijken wat er mogelijk is aan herontwikkeling van
bestaande gebouwen, zoekt de gemeente samenwerking met partners als Steenvlinder, een maatschappelijke
ontwikkelaar voor zelfbouwers. Steenvlinder is gespecialiseerd in het opsporen van leegstaande panden die
zij daarna ombouwt tot betaalbare casco kluswoningen.
Ook bieden zij zelfbouwkavels aan. Veel overleg is er
ook met woningcorporatie QuaWonen. Volgens de
Huisvestingswet mag maximaal 25 procent van de vrijkomende huurwoningen met voorrang aan eigen inwoners
worden aangeboden. Van der Wal: “Wij sturen daar nu
actief op. We vragen QuaWonen om op 25 procent gemiddeld per jaar uit te komen. Dat betekent dat ze soms de
kraan wat meer open zetten en hem soms weer wat dicht
draaien.” Binnen die 25 procent heeft de gemeente met
QuaWonen afgesproken extra woningen te labelen voor
jongeren. “Gaat het om huizen die niet te duur en niet te
groot zijn, dan gaan ze bij voorkeur naar jongeren.”

Bevorderen doorstroming op de woningmarkt

De gemeente denkt ook aan de langere termijn. Van der
Wal: “Wij willen de doorstroming bevorderen. Dat doen
we door ouderen te stimuleren kleiner en levensloop

Krimpen als gezinsdorp

In haar jongste kadernota liet de gemeente Krimpen
optekenen dat zij Krimpen ziet als een echt gezinsdorp.
“We willen zorgen dat een groter deel van de jongeren
en starters in Krimpen blijft wonen, zodat de bevolkings
samenstelling wat meer in evenwicht komt.”
Om de diversiteit in de toekomst te kunnen waarborgen,
kwam Van der Wal kort geleden met een vernieuwend
idee. Hij wil de Starterslening verruimen voor mensen die
nu buiten Krimpen wonen en in Krimpen werkzaam zijn
als politieagent, zorgmedewerker of onderwijzer, en hier
willen komen wonen. De raad moet op dit voorstel nog
akkoord geven.
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Klinker #3

OUDE VERHALEN

HANS BUIJS VERTELT OVER
HET VERLIES VAN ZIJN BROER
DIE SOLDAAT WAS TIJDENS DE
TWEEDE WERELDOORLOG

Dit jaar is 76 jaar geleden
een einde gekomen aan de
Tweede Wereldoorlog.
Hans Buijs heeft zijn broer
Jan Buijs verloren in deze
oorlog. Dit verlies heeft veel
teweeggebracht bij het gezin
Buijs. Huib Neven heeft het
verhaal van familie Buijs
opgeschreven in de rubriek
Oude Verhalen.
Het is 10 mei 1940, een vroege vrijdagochtend. Soldaat Jan Buijs is
gelegerd in een tot kazerne omgebouwde school in Delft. Hij zit er net
2 dagen. Een week of 5 eerder is hij
opgekomen voor de militaire dienst
in Roosendaal. Hij is 19 jaar. Plotseling klinkt het geronk van honderden
vliegtuigen. “Die gaan Londen
bombarderen,” denkt Jan en samen
met zijn maat Cees van Driel rent
hij naar buiten. De hemel is vol met
Duitse parachutisten. Al schietend
komen ze naar beneden. Cees van
Driel vertelt later: “Hij viel zó naast mij
neer.” Misschien was Jan Buijs wel de
eerste Nederlandse soldaat die in de
Tweede Wereldoorlog sneuvelde.

Herinnering

Hans Buijs, een vitale tachtiger,
heeft zijn broer niet gekend. Hij was
een nakomertje van 1,5 jaar toen het
drama in Delft zich voltrok. Maar Jan
is nooit meer uit zijn leven weggeweest. Hij kan er eindeloos over
vertellen. Zijn fenomenale geheugen
heeft alles opgeslagen. Hij ziet in
zijn herinnering een Duitse soldaat
op de hoek van de Kruisstraat. En in
de school in de Tuinstraat ingekwartierde soldaten. Hij ziet zijn vader die
tabaksbladeren droogt op het fornuis
in de keuken. Hij voelt het verdriet dat
in huis hing om de dood van zijn grote
broer.

Delft

Toen Jan na die eerste oorlogsdagen
niet thuis kwam, fietste vader Buijs
naar Delft. Daar wisten ze van niets.
Toen naar Roosendaal, ook tevergeefs. Weer naar Delft waar hij eindelijk het verpletterende bericht kreeg.
Hans herinnert zich de ontreddering in het gezin. “Mijn oudste zus
ontfermde zich over mij toen mijn
moeder niet in staat was voor het
gezin te zorgen. Toen ik later aan de
Technische Universiteit studeerde
en ‘s morgens riep: “Dag moeder, ik
ga naar Delft”, moest zij bijna altijd
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denken aan die andere zoon die
naar Delft ging en nooit meer terug
kwam.”
Later is Hans met zijn moeder naar
Delft gegaan. Daar hebben zij de
begraafplaats JAFFA bezocht met
het oorlogsmonument. Tussen de
namen van de veel daar gesneuvelde soldaten heeft zij de naam
van haar zoon gevonden: ‘sold.
Buijs J’. Dat moet een zwaard door het
moederhart zijn geweest.

Scheepstekenaar

“Jan was de knapste van de klas,”
vertelt broer Hans, “maar hij mocht
niet naar de ULO. Dat vond mijn
vader niet nodig. Hij ging werken bij
scheepswerf Van der Giessen. Eerst
op de leerschool. Daar zagen ze al
gauw zijn kwaliteiten. Hij kwam op
de Tekenkamer terecht, ging naar de
Vaktekenschool en later naar de Technische Avondschool in Rotterdam.
Op 31 maart 1940 behaalde hij
het
diploma
Scheepstekenen.
De dag daarna meldde hij zich voor
zijn m
 ilitaire dienstplicht in Roosendaal.” De rest is bittere geschiedenis.

Stille getuigen

De stille getuigen van Jans korte
leven worden in het huis van Hans en

Klinker #3

studeren en deed Civiele Techniek.
Het is alsof hij die studie ook voor
broer Jan deed.

Monument

Op 29 juni 1940 werd Jan Buijs samen
met 3 andere gesneuvelde Krimpense
soldaten vanuit de IJsseldijkkerk
met militaire eer herbegraven op
de begraafplaats aan de IJsseldijk.
Op een fraai marmeren monument
staan de 4 namen: Gerrit de Vries,
Jan Mourik, Johannes Nobel en
Jan Buijs. Jaarlijks op 4 mei worden
er bloemen en kransen gelegd en
gaat de K
 rimpense bevolking in stil
herdenken voorbij.
“Moeder kon het nooit opbrengen
erbij te zijn,” zegt Hans Buijs.
“Wel ging zij altijd de volgende dag
naar de krans kijken. Op de fiets, met
mij achterop.”
Hij weet het als de dag van gisteren.
Huib Neven

Foto: Cees van Driel en Jan Buijs

zijn vrouw Lenie gekoesterd en met
zorg omringd. Een briefopener, een
passerdoos. Maar vooral de werkstukken die laten zien dat met het overlijden van Jan een begaafd technicus
verloren is gegaan een sierlijke vlaggenmast, een volmaakt uitgevoerde
houten tekendoos met kunstig inlegwerk in het deksel. In de gang pronkt
een fraai rood bankje. Aan de muur
hangen 3 ingelijste vlakversieringen.
Volmaakt symmetrisch, als door
de computer gemaakt. Achterop
staat het jaartal 1933. Jan was 13 jaar!
De kleuren zijn wat verbleekt, maar ze
stralen rust en harmonie uit. Zo zou
Jans leven misschien zijn geweest als
de oorlog er niet was tussen gekomen.
Toen Hans van school kwam waren
de tijden veranderd. Hij mocht wél

Foto: oorlogsmonument op de begraafplaats IJsseldijk
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DUURZAAMHEID

Wijkacties helpen inwoners
energie te besparen
De gemeente timmert met de Duurzaamheids
agenda 2021-2024 voor ogen hard aan de
weg. Het doel: een klimaatneutraal en gezond
Krimpen in 2050. Kort geleden ging de
gemeente op warmtesafari in de wijk L
 angeland.
Van woningen gebouwd voor 1985 maakte een thermograaf 1487 warmtefoto’s in Langeland. Hierop is te zien
waar een woning onnodig warmte verliest. “Aan deze
warmtelekken kunnen inwoners gericht iets doen”, zegt
wethouder duurzaamheid Wubbo Tempel. “Daarmee
besparen zij geld en ervaren zij ook meer wooncomfort,
want warmtelekken geven vaak tocht.”
Wijkbewoners hebben inmiddels hun warmtefoto
ontvangen, samen met een persoonlijk isolatieadvies.
Hierin staat wat zij kunnen verbeteren aan het dak, aan de
beglazing en aan de gevel. Bij de helft van de woningen
is winst te behalen door te isoleren. Een kwart van de
woningen bespaart door het glas te vervangen door
HR++-glas. De gemeente combineerde de warmtesafari
met een inkoopactie voor isolatie voor de hele gemeente.
Vorig jaar hield de gemeente eenzelfde warmtesafari in
Kortland-Zuid. Zo brengt de gemeente wijk voor wijk alle
Krimpense woningen waarvan een warmtefoto zinvol is,
in kaart.
In Kortland-Noord organiseerde de gemeente de afgelopen maanden ook een wijkactie rondom energie
besparen. “Een energiespecialist heeft 5 woningen
bezocht die representatief zijn voor de wijk en hier energie
rapporten van opgesteld.” Deze rapporten staan nu op
de website van het regionale energieloket (www.rel.nl).

Elk jaar organiseert de gemeente in een andere wijk een
wijkactie. “Als we van de meest voorkomende woningtypes
een energierapport hebben, plaatsen we deze informatie
ook op onze eigen website. Inwoners kunnen kijken onder
welk type hun huis valt en wat ze dan kunnen doen om
energie te besparen.”
Om het thema tot leven te brengen in de wijk hield de
gemeente een online informatieavond. Ook ontvingen
de inwoners een informatiekrant over duurzaam wonen
en organiseerde de gemeente het spel Crazy 88 voor
kinderen. Begin september is de actie afgesloten met een
wijkevent.

Energiebespaaractie voor huurders

In oktober organiseert de gemeente samen met
QuaWonen een informatieavond speciaal voor huurders.
“Zij kunnen met kleine ingrepen al winst behalen.
Bijvoorbeeld door tochtstrips te plaatsen, de verwar
ming een graadje lager te zetten en het huis te voorzien
van ledlampen.” En QuaWonen is van plan regelmatig
korte berichtjes over energiebesparen in hun nieuwsbrief
te zetten.

Profiteer nog 7 weken lang van de
zonnepaneleninkoopactie

Begin dit jaar organiseerde de gemeente een inkoopactie voor zonnepanelen. Met ruim 250 aanmeldingen en
veel enthousiaste reacties was de actie een groot succes.
De komende 7 weken kunt u nog een keer van deze inkoopactie gebruik maken. U kunt zich nog aanmelden op
www.zonnepaneleninkoopactie.nl/krimpen-aan-den-ijssel.
Als u deelneemt aan de actie krijgt u een korting van
10 procent op uw zonnepanelen. Ook weet u zeker dat uw
installatie goed en veilig is.
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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

We zijn op zoek naar meerdere
vrijwilligers met gevoel voor taal
Voor sommige mensen is
onze Nederlandse taal best
Contact
lastig. Denk bijvoorbeeld
aan een nieuwkomer die
bezig is met zijn of haar inburgeringscursus. Of een
Nederlander die wellicht
al jaren moeite heeft met
lezen en schrijven. Voor
het project Taalcoaching
zoeken we vrijwilligers
met gevoel voor taal die
Krimpenaren willen helpen
met de Nederlandse taal.
Wilt u een mede-inwoner
van Krimpen aan den IJssel
helpen zijn of haar
Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren?
Meld u dan aan als
vrijwilliger taalcoaching.

Hoe werkt het?
Gemiddeld spreekt u eens
per week een uurtje af
om te oefenen. Hiervoor
gebruikt u cursusmateriaal
van Stichting Lezen en
Schrijven. Voordat u start
als vrijwilliger taalcoaching
doet u eerst zelf een cursus.
Deze cursus volgt u
4 ochtenden en vindt
plaats in het gezondheidscentrum, Groenendaal 1.
Meer informatie
Chris van Rijswijk
06 22 59 42 79
chrisrijswijk@
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

Klinker #3

DUURZAAMHEID

Duurzame activiteiten tijdens de
Krimpense Klimaatweek
De Krimpense Klimaatweken in 2019
waren een groot succes. Daarom organi
seren we ook dit najaar weer duurzame
activiteiten. Van 28 oktober tot en met 6
november is de Krimpense Klimaatweek.
Tijdens deze week zijn er in Krimpen
verschillende duurzame activiteiten
voor jong en oud. We organiseren
activiteiten om inwoners in beweging
te krijgen om een extra stap te zetten
voor het klimaat.
Tijdens de Krimpense Klimaatweek kunt u een
kijkje nemen bij Krimpenaren die al duurzame
maatregelen in hun woning hebben getroffen.
Via de Duurzame Huizen Route op 30 oktober
en 6 november kunt u zich hier voor aanmelden.
Maar er staan nog meer activiteiten op het
programma.

U vindt eind september het programma
op onze website

Kijk eind september op www.krimpenaanden
ijssel.nl/klimaatweken voor alle informatie over
de activiteiten tijdens de Krimpense Klimaatweek.
Ook vindt u op deze pagina's de links waarmee
u zich aanmeldt voor de activiteiten. Alle activiteiten organiseren we onder voorbehoud van de
coronamaatregelen in Nederland. Het kan ook
voorkomen dat we activiteiten moeten annuleren.

Besparingstip: nog geen WoonWijzerBox
aangevraagd? Maak hier nog gebruik van

Met een WoonWijzerBox kunnen huurders en
woningeigenaren energie besparen in huis. Het is
een pakket met energiebesparende maatregelen
die u als Krimpense inwoner zelf kunt uitkiezen.
Voorbeelden van deze 
maatregelen zijn een
thermostaatkraan, isolerende brievenbus, led
verlichting, slimme stekkers, tochtstrips en
radiatorfolie. Kijk voor meer informatie op
www.krimpenaandenijssel.nl/woonwijzerbox

Goed voorbeeld doet volgen

Heeft u ervaring met het plaatsen van zonnepanelen, een
warmtepomp of bijvoorbeeld isolatie in uw huis? Deel uw
kennis en ervaringen met het plaatsen van duurzame maatregelen met andere Krimpenaren. En meld uw woning aan voor
de Duurzame Huizen Route op 30 oktober en 6 november.

Met uw duurzame woning enthousiasmeert u
andere Krimpenaren

In Krimpen aan den IJssel zetten inwoners mooie stappen
op het gebied van duurzaam wonen. Andere inwoners willen
ook graag aan de slag met hun woning, maar weten soms niet
waar zij moeten beginnen. Uw verhaal en/of het bekijken van
uw woning tijdens de Duurzame Huizen Route kan andere
inwoners daar bij helpen.

Wilt u uw kennis en ervaringen delen? Meld u
dan aan via duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk
platform waar ervaringen met duurzaam bouwen en wonen
centraal staan. Op het platform kunt u uw ervaringen met
de duurzame maatregelen delen en vragen van andere
huiseigenaren beantwoorden. Het is ook mogelijk om
tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober
en 6 november uw woning open te stellen voor bezoekers. Aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden. Hierbij wordt rekening gehouden met de
geldende coronamaatregelen. Gemeente Krimpen aan
den IJssel ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners aan
om hun woning aan te melden als voorbeeld. Zo helpen we
elkaar om Krimpen duurzamer te maken.
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Klinker #3

Foto: projectleider Henk Slappendel

“We lopen keurig op schema”
Het zal u vast niet zijn ontgaan: de gemeente
Krimpen aan den IJssel laat de fundering
van de Grote Kruising vervangen. Een van de
drukste kruisingen in de regio Rotterdam-Oost
gaat tot eind 2022 helemaal op de schop. Tot
nu toe rijdt het verkeer lekker door – ondanks
de gewijzigde verkeerssituatie en omleidings
routes. P
 rojectleider Henk Slappendel en
hoofduitvoerder Rob Stuij vertellen hoe dit
komt en blikken alvast vooruit.
Een drukke verkeerskruising tot op de fundering slopen en
reconstrueren is vaak een recept voor een verkeersinfarct.
Menig Krimpenaar hield zijn hart dan ook vast toen
bekend werd dat de werkzaamheden op de kruising zelf na
de voorbereidende werkzaamheden nog 1,5 jaar zouden
gaan duren. Nu de werkzaamheden van fase 6 alweer de
vijfde maand zijn ingegaan, blijkt dat de verkeersoverlast
reuze meevalt. Sterker nog: veel Krimpenaren stellen dat
ze nog nooit zo lekker doorgereden hebben op het traject.
Dit zit ‘m volgens projectleider Henk Slappendel van HS
Infra Advies in de goede voorbereiding en de gebroederlijke aanpak in bouwteamverband. “Dit zorgt ervoor

dat we veel snelheid kunnen maken en dat er weinig
managementlagen zijn. We hebben de eerste 5 fasen met
voorbereidende werkzaamheden relatief snel kunnen
afronden. Die fases hadden als belangrijkste doel om het
verkeer te ontvlechten. Enkele verkeersslagaders die op
de Grote Kruising uitkomen zijn bovendien sterk verbeterd. En we hebben een fly-over en bypasses gemaakt,
die de onvermijdelijke verkeershinder zoveel mogelijk
moeten beperken. Ook is er een nieuwe busbaan en nieuw
busperron aangelegd tussen de hoofdroute van de N210
en de wisselstrook. Hierdoor veroorzaken passerende
bussen geen blokkades meer. Sinds half april hebben we
vrij baan voor het hoofdgerecht: de kruising zelf.”

Wat is er al gedaan?

Hoofduitvoerder Rob Stuij van Van Hattum & Blankevoort
somt op wat er sinds die tijd allemaal gebeurd is: het
affrezen van het oude asfalt (1800 ton ‘schoon’ en 1200
ton teerhoudend asfalt), het slopen van de oude beton
constructie (4200 ton), het egaliseren van de ondergrond
en het heien van inwendig geheide buispalen. “Net voor
de bouwvak – waarin we overigens gewoon doorwerkten
– ging de laatste paal aan de noordzijde de grond in:
nummer 320. Voor het hele project, inclusief de zuidzijde
van de kruising en het gedeelte tussen de Algerabrug en de
Wethouder Hoogendijktunnel, gaat het om 810 buispalen.”
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Daarna zijn er nieuwe rioolbuizen aangelegd, is
de onderbaan geëgaliseerd en is gestart met het
storten van het nieuwe betondek (gemiddeld 40
centimeter dik). Stuij: “Met een totale oppervlakte van
6800 vierkante meter – de grootte van een voetbalveld – verwerken we zo’n 2700 kubieke meter beton.
In de betonvloer verwerken we ongeveer 510 ton aan
wapeningsstaal.” De laatste stap is het aanbrengen
van het nieuwe wegdek en het trekken van strepen.
“Het verloopt allemaal voorspoedig. We lopen keurig
op schema, binnen budget, we werken veilig en er zijn
geen grote tegenvallers”, aldus Slappendel.

Wat volgt nog?

Eind september starten deel 2 en 3 van fase 6.
Dan gaan we aan de slag met de zuidzijde van
de kruising en het zuidelijke busperron langs de
C.G. Roosweg. Deel 2 en deel 3 van fase 6 kunnen
we in elkaar schuiven. “We zijn continu op zoek
naar o
 ptimalisatie. Als het ons lukt, zijn we een paar
maanden eerder klaar. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor alle omwonenden en weggebruikers.
Wij streven ernaar de overlast overal tot een minimum
te beperken. Omrijden is natuurlijk nooit leuk, maar
als het doorrijdt scheelt dat voor de hinderbeleving
enorm.”

KORT NIEUWS

HackShield nog lang
niet uitgespeeld
Als gemeente werken wij al ruim een half jaar samen met
HackShield Future Cyber Heroes. HackShield is een
cybersecurity spel. Het spel leert kinderen van 8 tot en
met 12 jaar over de kansen en gevaren van het internet.
HackShield maakt van de kinderen Cyber Agents. Een rol
waarmee ze hun ouder(s), verzorger(s) en grootouder(s)
kunnen helpen beschermen tegen de gevaren op internet.
Afgelopen juni zijn de beste spelers van de regio gehuldigd tijdens een ontmoeting met Bumper de politiehond.
Burgemeester Martijn Vroom (portefeuillehouder cybercrime): “Cybercriminaliteit is een steeds groter probleem.
Daarom ben ik zo blij dat deze jonge kinderen zich nu al
bewust zijn van de gevaren op internet. De ontmoeting
met Bumper was voor hun de kroon op het werk. Ik hoop
daarom dat nog meer kinderen gaan meedoen met dit
leuke spel”. Deze huldiging betekent zeker niet het einde
van de HackShield-campagne. Het komende schooljaar
zetten we deze samenwerking voort.

Klassikaal lesprogramma

Dit schooljaar lanceert HackShield ook de module ‘In de
klas’. Deze module bestaat uit korte, maandelijkse lessen
die onderwerpen als ‘Wat is het internet?’, ‘Cyberpesten’
en ‘Nepnieuws’ bespreekbaar maken. Meer informatie
staat op www.joinhackshield.nl/indeklas.

Foto: hoofduitvoerder Rob Stuij
Als de andere zijde van de kruising binnenkort op
de schop gaat, zullen de weggebruikers daar niets
of nauwelijks wat van merken. “De N210 zal gewoon
door blijven stromen. Het verkeersplan werkt, dus
daar veranderen we niets aan. De maatregelen die
vanuit Capelle aan den IJssel zijn genomen – zoals het
uitzetten van de verkeerslichten en het samenvoegen
van verkeer op de Capelse dijk – helpen ook erg mee
voor de doorstroming.” Verkeersdeelnemers kunnen
volgens Slappendel zelf ook iets doen om de overlast
zo veel mogelijk te beperken. “Neem zo veel mogelijk de fiets of pak de bus als dit kan. Het is fijn om te
merken dat dit al op grote schaal gebeurt. Houd
dit vast!”
Kijk voor meer informatie over project de
Grote Kruising op www.degrotekruising.nl.

Kinderen kunnen na de klassikale les thuis het spel verder
spelen. In het spel verzamelen ze, door het oplossen
van puzzels en het beantwoorden van vragen, meer
informatie over hackers en veilig internetten. Op deze
manier zetten de toekomstige Cyber Agents direct hun
kennis in om hun omgeving te beveiligen.

Van groot belang

Niet alleen als gemeente vinden wij de onderwerpen
die HackShield aanhaalt belangrijk. Ook de politie is blij
met HackShield. Wijkagent: “De politie vindt het belangrijk dat Krimpen aan den IJssel veilig is. We proberen
kinderen van de basisschool digitaal bewuster te maken.
Zodat ze niet alleen veilig zijn op straat, maar ook op het
internet. De kinderen kunnen ons helpen met het tegengaan van cybercrime. Van HackShield leren zij heel veel,
op een leuke manier.”

Steeds meer Cyber Agents

Het netwerk van Cyber Agents blijft zich uitbreiden.
Aanmelden kan via www.joinhackshield.nl/gemeente/
Krimpen-aan-den-IJssel. Het spel is ook op de telefoon of
tablet te spelen. Samen weren we ons tegen cybercrime.
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GEMEENTERAAD

Foto: Wouter Kalkman en Mark van der Meulen

Auditcommissie en accountant
helpen gemeenteraad bij zijn taak
Om goed te kunnen controleren of het college
en de gemeentelijke organisatie hun werk
goed doen, heeft de gemeenteraad een aantal
instrumenten ter beschikking. Zo zijn er de
auditcommissie en de gemeentelijke accoun
tant. Wat doen zij precies?
De auditcommissie bestaat uit 5 (burger)raadsleden.
Huidig voorzitter Mark van der Meulen: “De audit
commissie bereidt allerlei financiële en procesmatige
zaken inhoudelijk voor. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het
financiële beleid van het college, maar ook rekenkamerrapporten komen aan bod. Uit die rapporten komen altijd
aanbevelingen. Wij controleren of het college die aanbevelingen echt opvolgt.”
De auditcommissie is bewust a-politiek. “We zijn vooral
met de inhoud bezig, vrij technisch dus eigenlijk. Met het

werk in de auditcommissie kun je aan de politieke kant ook
niets verdienen. Het gaat over procedures, over zaken
vastleggen, over de bedrijfsvoering van de gemeente
Krimpen.”
Vergaderingen van de auditcommissie zijn anders van
aard dan gewone raadsvergaderingen of commissie
vergaderingen. Van der Meulen: “Aan die laatste 2
kunnen bijvoorbeeld alleen wethouders meedoen,
geen 
ambtenaren. In de auditcommissie kan dat wel.
Ook kunnen er externe deskundigen aanschuiven.”
Een ander verschil is dat vergaderingen van de auditcommissie niet openbaar zijn. “Dat betekent dat we dieper op
de inhoud kunnen ingaan.”

Transparante samenwerking

De aard van de auditcommissie zorgt ervoor dat de politiek
en de gemeentelijke organisatie op een open, inhoudelijke
manier samen kunnen werken. Een mooi voorbeeld vindt
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Van der Meulen hoe de commissie samen met de
directie van de gemeente de jaarlijkse managementletter van de accountant bespreekt. “Deze managementletter is een intern stuk voor de directie. Het feit
dat we dit stuk bespreken in de auditcommissie, dat
wij er vragen over kunnen stellen, dat de controller
en de wethouder onze input mee kunnen nemen:
dat alles getuigt van openheid. Er is sprake van gelijkwaardige verhoudingen.”
De auditcommissie vergadert zo’n 8 keer per jaar.
“We volgen de planning-en-controlcyclus van de
gemeente en praten gemiddeld 2 keer per jaar met
de accountant. We behandelen daarnaast tussentijdse rapportages, grondexploitaties en andere
projecten die ertussendoor komen.”

Nieuwe accountant

Het bestaan van de auditcommissie maakt het werk
van gemeentelijk accountant Wouter Kalkman
makkelijker. Kalkman: “Wij vinden het bijvoorbeeld
fijn dat de auditcommissie besloten vergadert.
Dan is er ruimte voor nuances. We kunnen spreken
over zaken die vertrouwelijk zijn en (nog) geheimhouding vereisen.”
Kalkman is kort geleden aangetreden als de nieuwe
accountant van de gemeente. Hij werkt voor Publieke
Sector Accountants, een accountantskantoor dat zich
richt op organisaties in het publieke domein.
De gemeentelijke accountant heeft de taak om vast
te stellen dat de jaarrekening van de gemeente een
goed beeld geeft van wat zich heeft afgespeeld.
“Maar we moeten daarnaast ook vaststellen dat de
gemeente rechtmatig gehandeld heeft. Zijn bijvoorbeeld de tarieven van de ozb goed verwerkt? Heeft
de gemeente de uitgaven op het juiste plekje uitgegeven? Zijn er geen dingen over het hoofd gezien?”
Dat controleproces begint al bij de eerste plannen
die de gemeente heeft. “Daarom maken we al aan
het begin van het jaar een risicoanalyse. We willen
dan ook de auditcommissie spreken. Wat vindt de
gemeenteraad belangrijk? Welke zaken moeten extra
aandacht krijgen? Voor ons is de auditcommissie een
heel mooie manier om snel en informeel met onze
opdrachtgever te praten.”

Natuurlijke adviesfunctie

Daarnaast heeft de accountant door zijn ervaring,
kennis en autoriteit een natuurlijke adviesfunctie.
Kalkman: “Ik controleer al 36 jaar gemeenten. Mijn
collega’s en ik hebben zo veel gezien dat we ook
goed kunnen adviseren. En het ook goed over kunnen
brengen aan mensen in de organisatie die er al jaren
werken.” De aanpak van Kalkman is: veel aanwezig
zijn in de organisatie. “Dan zien we wat mensen doen
en waar ze tegenaan lopen. We hoeven dan geen
lastige vragen te stellen, maar kunnen snel en gericht
advies geven als dat nodig is.”

KORT NIEUWS

Lokale producten nu
ook thuisbezorgd
Steeds meer mensen kiezen voor eten van lokale boeren
of makers. Rechtstreex is zo’n initiatief om lokale en
gezonde producten uit de buurt te kopen. Denk bijvoorbeeld aan kaas, fruit, groente en vruchtensappen. Deze
producten van lokale en regionale ondernemers koopt u
bij Rechtstreex. Vervolgens kunt u de producten ophalen
bij het lokale afhaalpunt. Maar nieuw is dat de p
 roducten
‘van de boer’ ook aan huis worden bezorgd. Sinds augustus
werken de Voedselfamilie Krimpenerwaard en Rechtstreex
samen om de lokale producten thuis te bezorgen.

Bestel uw producten online en haal deze op of
laat ze thuis bezorgen

U bestelt de lokale producten in de webshop via
www.rechtstreex.nl. Op maandag en woensdag k rijgen
de boeren en de makers te horen wat er bij hen is besteld.
Zij verzamelen de producten van uw bestelling. Twee
dagen later zet uw wijkchef uw bestelling klaar in uw
persoonlijke kratje. In Krimpen kunt u de producten afhalen bij Streekmuseum Krimpenerwaard of Gemaal Reinier
Blok. Of u kiest ervoor om uw bestelling thuis te laten
bezorgen. Dan hoeft u de deur niet meer uit voor uw lokale
boodschappen. Via de postcodecheck op de website
www.rechtstreex.nl ziet u wat de mogelijkheden zijn voor
uw adres.
Rechtstreex bouwt samen met een netwerk van klanten en
leveranciers een lokale, korte voedselketen. Een eerlijke
prijs voor u en de boer, geen voedselverspilling en geen
onnodige tussenschakels. Dat vinden ze belangrijk. In de
praktijk betekent dat u toegang heeft tot vers en gezond
voedsel. Want de boeren gaan pas voor u oogsten als u de
bestelling heeft geplaatst. De boeren en makers hebben
het voedsel binnen 50 km van het verzamelpunt met
aandacht gemaakt.

25

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!)

U leest dit
Adverteren werkt!
info: magazinedeklinker@gmail.com

Uw Citroën dealer voor de
Krimpenerwaard en omstreken

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

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 #3

VETERANEN

“Ik werd chef van de
timmerwerkplaats”

lijst. Na de lagere school bezocht hij de Ambachtsschool
en werd timmerman. Voor 6 gulden in de week ging hij als
jeugdig timmerman aan de slag. Noodgedwongen moest
hij stoppen met werken om te ontkomen aan de Duitse
razzia’s. Gelukkig kwam hij zonder kleerscheuren door de
oorlogsjaren. Wel scheurde hij zijn schouderblad tijdens
het bevrijdingsfeest in IJsselmonde.

Chef timmerwerkplaats

Op 10 september 1948 werd Knegt opgeroepen voor de
militaire dienst in Ede. “Het hoefde voor mij niet zo. Ik was
net weer lekker aan het werk.” Hij kreeg in Oldebroek een
Indische Gevechtsopleiding, werd bevorderd tot wachtmeester en ingedeeld bij Batterij 43 afdeling Veldartillerie.
Het was geen verrassing dat hij op 30 september 1949 naar
Indië werd uitgezonden. “Ik had er wel een beetje de pest
in”, zegt Pieter. “Ik had net verkering. Ik had gehoord dat je
kon worden doodgeschoten of met de klewang bewerkt.”
Hij vertrok vanuit Amsterdam met ms Tabinta en kwam op
28 oktober 1949 in Batavia aan.
“We werden in 3 afdelingen gesplitst. Onze afdeling werd
gebruikt om alle vacante plaatsen in te vullen. Ik zei tegen
de indelingsofficier dat ik wel graag in mijn eigen vak wilde
blijven. En dat gebeurde. Ik werd chef van de timmerwerkplaats in Djatinegara, een voorstad van Batavia.” Wachtmeester Knegt had daar de leiding over 4 Nederlandse
militairen en zo’n 30 inlanders. Ze zorgden voor onderhoud van de gebouwen, repareerden auto’s en maakten
bagagekisten voor de soldaten die naar huis gingen.”

Geen slechte tijd

“Het was geen slechte tijd,” vertelt Piet Knegt.
“We verbleven op verschillende plaatsen: een kampement, een onderofficiersmess, een woning… Alleen
aan de kapot geschoten auto’s die bij ons binnen
gebracht werden, merkte je dat het oorlog was. Zelfs de
soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 ging bijna
ongemerkt voorbij.”

Het zal veteraan Pieter Arie Knegt niet
gebeuren dat belevenissen uit zijn lange
leven in de vergetelheid raken.
Hij heeft zijn levensloop minutieus in een datalijst opgetekend:
• 	10 november 1928: geboren in IJsselmonde.
Wijk B. nummer 25
•	1 april 1938: naar de 4e klas, onderwijzer Mart Huizer
(vader van Lennie Huizer, waarnemend burgemeester
Krimpen aan den IJssel 2008 – 2016)
En zo verder, tot op de dag van vandaag, netjes bijgewerkt
in de computer.

Einde diensttijd

Datalijst

Toen kon veteraan Knegt zich eindelijk verloven met Mien
Dubbeldam aan wie hij tijdens de uitzending trouw elke
week een brief schreef.

Een vriendelijke, goedlachse man is Piet Knegt. Moeilijk
ter been, een beetje doof. Maar dat wordt ruimschoots
gecompenseerd door zijn heldere geest. Als hij vertelt
over zijn leven, hoeft hij nauwelijks te spieken in zijn data-

Voor het einde van de uitzending laten we de datalijst weer
spreken, kort en krachtig:
• 	16 oktober 1950: ingescheept op ms Nelly
• 	25 oktober 1950: gerechtigd tot het dragen van het
ereteken voor Orde en Vrede
• 	11 november 1950: aankomst in Rotterdam en per bus
naar huis
• 	15 november 1950: einde diensttijd

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
2922 CJ Krimpen a/d IJssel 2922 EN Krimpen a/d IJssel
Manuele therapie www.fysiotherapiemsc.nl

e

T 0180 519 001

T 0180 519 001

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

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

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

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

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

info@msc-ft.nl

www.msc-ft.nl

www.msc-ft.nl



 

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

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

 Ruim 26 jaar ervaring in reinigingsdiensten
 Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
 Service en kwaliteit verzekerd

96002_Klinker_december_advertentie_opmaak_v2.indd 3

dit seizoen

Hollandse gezelligheid

RELAX&LOUNGE

2014 # Nr. 03

.

Kerkweg 170B Ouderkerk aan den IJssel
0180-446960

door ﬂexibele werkwijze
 Maatwerk oplossingen
 Nu ook actief in Krimpen ad Lek
en Lekkerkerk
 Duidelijke afspraken
betreﬀende de reiniging

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

Klinker #3

VETERANEN

“Ik wist wat mij te
wachten stond”
Van korporaal tot meteoroloog. Veteraan
Martijn Dorrestein (1982) houdt van afwisse
ling. Ook van avontuur en uitdagingen. Na de
havo en een opleiding bouwkunde meldde hij
zich bij de Koninklijke Militaire School in Weert
voor een opleiding tot pantserinfanterist.
Als korporaal van het 45ste Charlie Pantserinfanterie
compagnie werd hij in 2008 uitgezonden naar
Afghanistan. “Een bewuste keuze,” zegt Martijn. “Ik wist
wat mij te wachten stond. Ik kende 3 militairen, onder wie
Dennis van Uhm, die daar gesneuveld waren. Bovendien
was mijn vrouw in 2007 naar Afghanistan uitgezonden.
Zij heeft er de verschrikkelijkste dingen meegemaakt.”
Het maakte Martijn alleen maar meer vastberaden om
zijn bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Spanning

Zijn compagnie ging goed geoefend naar Uruzgan.
Wat is het verschil tussen een oefening en de werkelijkheid? “In de werkelijkheid sta je direct onder druk. Als de
jammer (een instrument dat bermbommen onschadelijk
maakt) aanstaat, sta jij ook aan. Vooral als je met je pantservoertuig door dorpjes rijdt en weinig zicht hebt, slaat
de spanning toe. Zeker als je hoort dat er een zelfmoordwagen rondrijdt. Eigenlijk kun je niemand vertrouwen.
Zelfs de kinderen niet. Zij laten vliegertjes op om de
Talibanstrijders te waarschuwen.”

Handgranaat

Tijdens een tocht in konvooi reden soldaten van het Franse
vreemdelingenlegioen mee. Zij droegen handgranaten
in hun vest. Een van hen had maar vast de pinnen eruit
getrokken. De ontploffing veroorzaakte grote paniek
en kostte de Fransman zijn handen. “Je merkt dan dat
we goed getraind waren voor noodsituaties,” zegt
Martijn. Hij wist zijn kalmte te bewaren en zorgde dat de
ambulancehelikopter snel en goed kon landen. Het was
trouwens niet de enige gewonde die Martijn langs zag
gaan tijdens zijn uitzending.

Afgebroken missie

Op het moment dat zij in de Baluchi-vallei waren gelegerd en er slachtoffers van een bermbom werden binnengebracht, werd Martijn naar huis geroepen. Er waren
zorgwekkende complicaties bij de zwangerschap van zijn
vrouw. “Ik ben rechtstreeks naar huis gevlogen en heb mijn

eenheid nooit meer teruggezien. Het voelt nog steeds
ongemakkelijk dat ik die missie niet heb kunnen afmaken.”

Meteoroloog

In 2009 stapte Dorrestein over naar de luchtmacht. Hij kon
daar een opleiding tot officier-meteoroloog volgen. Nadat
hij in die functie een paar jaar op vliegveld Woensdrecht
had gewerkt, meldde hij zich voor een uitzending naar
Mali. “Ik miste actie en uitdaging,” zegt Martijn, die zoals
we weten van afwisseling houdt. “Maar vooral wilde ik een
uitzending afmaken.” Dat is tot zijn voldoening gelukt, in
uitzonderlijke omstandigheden.
“Temperaturen van 50 graden en in 3,5 maand 8 zandstormen van enorme omvang. Als meteoroloog kwam ik
daar wel aan mijn trekken.” Maar ook in Mali ging het leed
van de oorlog niet aan hem voorbij. Twee militairen van
zijn kamp, Henry Hoving en Kevin Roggeveld, kwamen om
bij een ongeluk met verouderde mortieren.
Nee, een militaire uitzending zonder spanning of
ellende… weinig veteranen die dat kunnen vertellen.
Dan is het leven als meteoroloog bij een televisiezender nu
een stuk rustiger voor veteraan Martijn Dorrestein.
Huib Neven
Dit interview is geschreven voordat de Taliban oprukte in
Afghanistan.
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Voorkom gezondheidsschade
door houtrook en
stook op de juiste manier

In de zomer steken we graag de barbecue aan
of vinden we het gezellig om bij de vuurkorf
te zitten. Ook in de winter zitten we graag bij
de openhaard. Houtrook is alleen behoorlijk
schadelijk voor onze gezondheid en het milieu.
Vrijkomend fijnstof kan zorgen voor hoesten of
zere longen. Fijnstof en rook zijn voor iedereen
ongezond. Maar vooral voor mensen met
luchtwegaandoeningen, hart- en vaatzieken,
ouderen en kinderen is het schadelijk. Ook kan
het stoken van hout (geur)hinder veroorzaken
in de omgeving. Voorkom daarom dat u of uw
directe woonomgeving overlast ondervindt
van het stoken van hout.

Stook alleen droog en onbehandeld hout. Gebruik nooit
vochtig, gebeitst of geïmpregneerd hout, spaanplaat,
triplex of hardboard. Hierbij komen schadelijke stoffen
vrij. Met het aankomende najaar steken we de openhaard
ook weer vaker aan. Als u hout stookt, gebruik dan droog
en onbehandeld brandhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dit is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.
Zorg ook voor voldoende frisse lucht en laat uw schoorsteen tenminste 1 keer per jaar vegen door een erkend
bedrijf. Meer tips over verantwoord barbecueën en het
stoken van een vuurkorf, openhaard of houtkachel vindt u
op www.krimpenaandenijssel.nl/houtrook.

Zo’n 750.000 mensen met een longziekte in N
 ederland
geven aan regelmatig benauwd te zijn door houtrook. “Ze zijn kortademig en krijgen astma-aanvallen.
Zij kunnen nauwelijks hun huis uit en hebben geen sociaal
leven meer. De fijnstof die vrijkomt bij het stoken van hout
veroorzaakt en verergert longziekten. Bijvoorbeeld astma,
COPD en longkanker, maar ook hart en vaatziekten. Meer
dan 20% van het aantal nieuwe gevallen van chronische
bronchitis bij volwassenen ontstaat door fijnstof”, aldus
het L
 ongfonds. Voor deze groep mensen is een avondje
barbecueën of bij de openhaard alles behalve prettig.
Het is daarom belangrijk rekening te houden met mensen,
die zich ziek voelen na het inademen van fijnstof.

Houd rekening met uw omgeving door handige
tips over het stoken toe te passen

Last van houtrook?

Om uw buren zo min mogelijk tot last te zijn, zijn er handige
tips voor het stoken. Gaat u een avondje barbecueën?
U kunt dan beter kokosbriketten en gezuiverd houtskool
gebruiken. Of kies voor een gas- of elektrische barbecue.
Houd ook rekening met de windrichting om rook en stank
te voorkomen. Wilt u gezellig om de vuurkorf heen zitten?

Het kan voorkomen dat u overlast ervaart van het stoken
van hout bij u in de buurt. Ga dan het gesprek aan met
degene die de overlast veroorzaakt. Met een aantal
afspraken kunt u hinder al voorkomen. Mocht u er samen
niet uitkomen, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.
Meer informatie vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl/
buurtbemiddeling.
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Inkomenstoets bij
Wmo-aanvraag
huishoudelijke hulp

vraag of iemand voldoende zelfredzaam is. En dus in staat
is om zelf huishoudelijke hulp te regelen. Als iemand een
te hoog inkomen heeft en er geen andere redenen zijn om
huishoudelijke hulp uit de Wmo toe te kennen, wijzen we
de aanvraag af. Natuurlijk wijzen we de aanvrager dan op
particuliere thuishulp of andere mogelijkheden.”

Afgelopen voorjaar stelde ons college van burgemeester
en wethouders de gemeenteraad voor de verordening Maatschappelijke ondersteuning aan te passen.
Wethouder Hugo van der Wal (sociaal domein): “Met dit
voorstel wilden we regelen dat ook het inkomen meeweegt
bij de aanvraagbeoordeling voor huishoudelijke hulp.”
De raad besloot dit voorstel 1 juli in te voeren.

Ook kan het zijn dat er beslag is gelegd op het gezins
inkomen of dat iemand hoge schulden heeft. In dat geval
kennen we een aanvraag voor huishoudelijke hulp wel toe.
Dat geldt ook als er een andere situatie is. Er vindt daarom
in alle gevallen volledig onderzoek plaats naar de situatie
van de aanvrager.

Abonnementstarief leidt tot flink meer aanvragen

Wethouder Hugo van der Wal is blij dat de raad akkoord
is. “Sinds de invoering van het abonnementstarief in de
Wmo is het aantal aanvragen voor huishoudelijk hulp
sterk gegroeid. Als we deze uitgaven vergelijken met die
van 2018 spreken we over een stijging van ruim een ton.
Een stijging van méér dan 50% in 2 jaar tijd.“

De Wmo betaalbaar en beschikbaar houden

In plaats van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
betaalt iedereen nu 19 euro in de maand. Dit is zonder te
letten op iemands inkomen. Wethouder Van der Wal: “Nu
is het zo dat iedereen die huishoudelijke hulp aanvraagt,
dit automatisch krijgt. Om te zorgen dat de Wmo betaalbaar én beschikbaar blijft voor de mensen die het écht
nodig hebben, is er nu een inkomenstoets.”

Iemands financiële situatie telt mee in
zelfredzaamheid

Er vindt altijd volledig onderzoek plaats

Veel Krimpenaren zijn positief over deze
verandering

“Veel mensen vinden het vreemd dat iemand die zelfredzaam is en een particuliere schoonmaakhulp heeft gehad
nu op kosten van de gemeenschap huishoudelijke hulp
krijgt. Ik ben daarop verschillende keren aangesproken.
Ik kreeg kaarten en berichtjes met boodschappen als:
moedig dat u dit aanpakt, houd vol, enzovoorts. En de
Lokale Omroep Krimpen maakte zelfs een column: onze
Hugo versus minister Hugo.”

Er zijn 2 inkomensgrenzen

Voor niet AOW-gerechtigden is de inkomensgrens
200% van het bruto wettelijk minimumloon. Voor
AOW-gerechtigden is dit 150% van het bruto wettelijk minimumloon. We voeren 2 inkomensgrenzen in.
Een AOW-gerechtigde betaalt namelijk veel meer
belasting over loon en houdt dus netto minder over.

De wethouder vertelt verder: “Wij vinden dat iemands
financiële situatie ook mee telt in het beantwoorden van de
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Werken bij
Gemeente Krimpen aan den IJssel?
Kom verder

Vind onze vacatures op
www.komverder.krimpenaandenijssel.nl

Zonnepaneleninkoopactie in
Krimpen aan den IJssel
Steeds meer inwoners kiezen ervoor om zelf energie op te
wekken met zonnepanelen. Met zonnepanelen kunt u flink besparen op uw energierekening en het is beter voor het milieu.
Begin dit jaar organiseerde de gemeente een inkoopactie voor
zonnepanelen. Met ruim 300 aanmeldingen en veel
enthousiaste reacties was de actie een groot succes.
De komende 7 weken is het opnieuw mogelijk om van deze
inkoopactie gebruik te maken. Meer informatie vindt u op
www.krimpenaandenijssel.nl/gebruikdezon.
Kwaliteit en veiligheid, scherpe prijs en maatwerk zijn voordelen van de zonnepanelenactie
Zonnepaneleninkoopactie.nl is een initiatief van WWC & Partners. Met ruim 10 jaar ervaring met zonne-energieprojecten
zijn ze een garantie voor kwaliteit. De zonnepanelenactie
van de gemeente en Zonnepaneleninkoopactie.nl biedt u de
volgende voordelen:
• Een scherpe prijs.
U ontvangt 10% korting op de zonnepanelen.

•
•

Kwaliteit en veiligheid.
De installateurs hebben alle benodigde kwaliteitssystemen
en keurmerken in hun bezit.
Advies op maat. Iedere woning is anders, daarom krijgt
u een persoonlijke offerte op basis van uw woning en uw
wensen.

Maak voor 6 november een afspraak voor een woningopname
Tot 6 november kunt u zich aanmelden voor een
woningopname. U ontvangt na de woningopname een
persoonlijke offerte. Deze is gratis en u zit nergens aan vast.
Aanmelden kan via www.zonnepaneleninkoopactie.nl.
Heeft u vragen over de actie? Neem dan contact op met
medewerkers van Zonnepaneleninkoopactie.nl
Medewerkers van Zonnepaneleninkoopactie.nl kunnen u meer
vertellen over de actie. Zij zijn te bereiken via
info@zonnepaneleninkoopactie.nl of 088 003 34 56.
Samen zetten we de stap naar een duurzamer Krimpen aan
den IJssel!

