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Voorwoord

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

10 februari
Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur.*

15 februari
11

Samen voor cultuur in Krimpen

Auditcommissie om 20.00 uur.*

17 februari
Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur.*

24 februari
Raadsvergadering om 20.00 uur.*

16 maart
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
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24 maart

Hard gewerkt, in een sfeer van onderling vertrouwen.
Vier wethouders blikken terug

Raadsvergadering afscheid raad om 20.00 uur.*

12

Scheepswerf zorgt voor
verbinding met centrum

30 maart
Raadsvergadering installatie raad om 20.00 uur.*

12 april
Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur.*

21 april
Raadsvergadering om 20.00 uur.*
*Kijk voor de agenda en meer informatie op
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.

15

Jubileum Gezondheids
centrum Krimpen

22-23

Politieke partijen
presenteren hun plannen

16-17

Oude verhalen: Fruitbomen
in de boomgaard

24-25

Transitievisie Warmte. De stap
naar duurzaam verwarmen

19

Met financiële steun kan
iedereen meedoen

27+29

Verhalen van veteranen

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende
activiteiten in de gemeente. In de volgende Klinker
kunnen activiteiten worden opgenomen voor de
periode van 19 april tot en met 13 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.

Uw stem telt
Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Het moment waarop u als Krimpenaar kunt
bepalen hoe de gemeenteraad er van 2022 tot 2026
uitziet. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op
de lokale politiek van de komende jaren. Verderop in
de Klinker leest u meer over de politieke partijen die
meedoen en hun verkiezingsprogramma’s. Brengt u
ook uw stem op 16 maart uit?
In de rubriek ‘Krimpense samenleving’ leest u een
verhaal over de organisatie Schuldhulpmaatje. Wie
in de schulden zit, heeft iemand nodig die in hem of
haar gelooft en helpt. De organisatie Schuldhulpmaatje biedt zo’n helpende hand. Op pagina 11 vindt
u een artikel over de overeenkomst: ‘Samen werken
voor een rijk cultureel klimaat’. De Bibliotheek aan
den IJssel, Muziekschool Krimpen, Streekmuseum
Krimpenerwaard en Stichting Synerkri zorgen voor
diverse culturele activiteiten in Krimpen en hebben
een overeenkomst getekend.
In april is het feest! Het Gezondheidscentrum Krimpen
aan de Groenendaal bestaat dan 10 jaar. Benieuwd hoe
dit gevierd wordt? Lees meer op pagina 15. Ook aan de
fruitboomgaard wordt in deze editie aandacht besteed.
Krimpen heeft namelijk een prachtige fruitboomgaard.
Waar de Boveneindselaan kruist met de Tenge vindt u
3 lange rijen vol met fruitbomen. Echt de moeite waard
om eens te kijken of te helpen!
Een ander onderwerp waar de gemeente mee bezig is,
is de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe we de
gemeente op een duurzame manier, zonder aardgas,
kunnen verwarmen. Stap voor stap, tussen nu en 2050.
Nieuwsgierig? Kijk dan op pagina 24. Op pagina 25
vindt u meer informatie over de aanslag gemeentelijke
belastingen 2022.
In deze Klinker vindt u ook de verhalen van de
Krimpense veteranen Ruud en Gerjan. In de rubriek
‘Wat doet de gemeente’ leest u meer over de detailhandelsvisie. Als gemeente willen we een zo breed
en compleet mogelijk voorzieningenaanbod voor de
inwoners aanbieden.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

COLLEGE

Hard gewerkt, in een sfeer
van onderling vertrouwen
Vier wethouders blikken terug

Voor krap 2 jaar ging in de vroege zomer van
2020 een nieuw college aan de slag. Hoe vergaat het na deze periode de wethouders Anthon
Timm, Coen Derickx, Hugo van der Wal en
Wubbo Tempel? “We zijn een enthousiaste groep,
die dingen af wil maken.”

“We hebben oog gehad voor de menselijke maat.
Zo hebben we bij alle bushaltes een blindengeleidestrook op de juiste wijze neergelegd. Dat lijkt een
kleinigheid, maar is zo belangrijk.”

Anthon Timm: “In rustiger vaarwater beland.”

Wethouder Coen Derickx noemt het persoonlijke
contact met de inwoners iets dat het college kenmerkte.
“We hebben allemaal de mensen willen ontmoeten en
daar veel tijd in gestoken. Ik heb veel huiskamers gezien
en mensen gesproken. Je ziet dat terug aan hoe mensen
zich tegenover de gemeente opstellen. Bij belangentegenstellingen zijn gesprekken niet altijd eenvoudig.
Je ziet mensen ontdooien als ze zien dat wij ze serieus
nemen.”
Belangrijk vindt Derickx ook dat het college vanaf
het begin scherp had waarvoor ze de zaken deed.
“We hebben bij onze start veel met elkaar gesproken.
In die gesprekken hebben we onszelf de vraag gesteld:
hoe kort onze periode ook is, wat willen we aan de
volgende generatie Krimpenaren geven? Daar kwam
uit dat we graag een gemeente willen waar je kunt
opgroeien en waar je ouder kunt worden. Een generatiegemeente dus eigenlijk. Al onze keuzes kunnen we
daarmee plaatsen. Als we als gemeente offers moeten
brengen op het gebied van bereikbaarheid bijvoorbeeld,
kunnen we dat uitleggen, omdat we deze visie hebben.”

“Evenwichtig door de crisis” luidde de titel van het
coalitieakkoord dat de nieuwe ploeg 2 jaar geleden
tekende. Dat evenwicht is er gekomen, zegt Anthon
Timm, die als enige van de wethouders ook aan het vorige
college deelnam. “We zijn met dit college in rustiger
vaarwater beland.” Bij alle wethouders ziet Timm een
mentaliteit van aanpakken. “En we doen dat gezamenlijk.
Dan kun je snel heel veel bereiken.”
Timm had het voordeel dat hij verder kon gaan met de
dossiers waarmee hij al in de vorige periode was gestart.
“Wel kwam er halverwege afvalscheiding bij. Op dat
dossier was achterstand, maar die hebben we ingelopen.
Zo hebben we een beter afvalscheidingspercentage
behaald dan in voorgaande jaren. En de kosten zijn
gereduceerd.”

Dossier Centrum-Zuid
“We hebben echt knopen doorgehakt. Om te beginnen
al het besluit: gaan we herontwikkelen of niet. Dat lijkt
eenvoudig, maar daar moet je politiek de geesten rijp
voor maken. Dat betekent dat je je nek moet uitsteken.
En je moet de raad overtuigen. Dat was niet makkelijk.
Maar hak je geen knopen door, dan wordt zo’n dossier
een kiezelsteen in je schoen.”

Coen Derickx: “Weerstand omgezet in
ontmoeting.”

Perspectief bieden
“Ik mocht me buigen over kwesties waarbij het al 15 jaar
niet lukte om tot een politiek besluit te komen.” Derickx
wist deze besluiten wel te bewerkstelligen. Zo heeft
de scouting JWF zicht op een nieuwe locatie voor het
wachtschip. Ook kunnen voetbalvereniging DCV en
hockeyclub MHCK beginnen met het renoveren van hun
complex. “Daarvoor heb ik politiek het nodige moeten
aftasten en recht trekken. Dat is erg goed gegaan.
Dat kan alleen maar als je heel intensief samenwerkt
met het werkveld en vertrouwen hebt in elkaar.” Ook kan
de tennisclub TCK zijn activiteiten uitbreiden en is de

De Grote Kruising
Timm heeft de steun en de back-up van zijn collega’s
sterk gevoeld. “Die heb je nodig, dat geeft vertrouwen.”
Dat vertrouwen voelde Timm overigens ook bij dat
andere grote project op zijn bord: de Grote Kruising.
“Het gaat om grote beslissingen. Deze hebben invloed
op de financiële situatie van onze gemeente, maar ook
op het leven en welzijn van onze inwoners.”
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Even Neven

Klinker #3

ben van het dagelijks bestuur van de jeugdzorgregio
Rijnmond. Dat kost veel tijd, maar biedt ook kansen en
mogelijkheden om meer voor Krimpen te bereiken.”

Het abonnementstarief
Met brede steun van de gemeenteraad regelde hij
dat bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke hulp het inkomen van de aanvrager wordt
gewogen. Daarmee kreeg hij het met voormalig
minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan
de stok. “Mijn doel was ook om het in Den Haag
aan de kaak te stellen. Door het abonnementstarief
deden ook mensen een beroep op huishoudelijke
hulp, die dit ook zelf kunnen regelen en betalen.
Hierdoor moeten mensen die afhankelijk zijn van de
Wmo soms nóg langer op hulp wachten en dreigt de
Wmo onbetaalbaar te worden. Ik wil juist dat de Wmo
beschikbaar blijft voor mensen die dit écht nodig
hebben. Gelukkig ziet het nieuwe kabinet ook dat hier
iets scheef zit. Zeker nu steeds meer gemeenten ons
voorbeeld zijn gaan volgen. In het regeerakkoord is
aangekondigd dat dit gaat veranderen.”

Steun van de inwoners

Vlnr. gemeentesecretaris Aart Boele, Wubbo Tempel, Hugo van der Wal, Martijn Vroom, Coen Derickx en Anthon Timm.

exploitatie van zwembad De Lansingh mogelijk gemaakt
tot 2035. “Verder is de cultuurnota uitgevoerd. Ook heb
ik veel met inwoners gesproken die actief zijn rondom het
thema inclusie. Dat heeft geleid tot begrip en meer lucht
rond het thema.”

Wubbo Tempel: “Een heel resultaatgericht college”
Wethouder Wubbo Tempel blikt eveneens tevreden
terug. “We kwamen in een situatie waarin er veel werk
op ons wachtte. Dat ik dat kon doen met een prettig
team maakte dat het een enorm leuke periode was.
Ik ben qua werkplezier goed bediend. Ik vind dat ik echt
een hele fijne club ambtenaren tot mijn beschikking
heb.” De onderlinge samenwerking met zijn collegawethouders gaf hem energie. “Ik vind dat wij echt een
heel resultaatgericht college zijn. We zitten elkaar niet in
de weg. We helpen elkaar juist.”

Doelen zijn voor een belangrijk deel bereikt
“De financiën van de gemeente staan er weer gezond
bij. We krijgen meer geld van het Rijk en het geld van de
Eneco-aandelen hebben we heel verstandig opgenomen
in reserves die nieuwe ontwikkelingen in Krimpen
mogelijk maken. Ik ben er trots op dat we dat zo
hebben gedaan.”

6

De duurzaamheidsagenda is vastgesteld
Evenals de Regionale Energie Strategie en de Transitie visie Warmte. Krimpen is klaar voor een duurzaamheidsomslag, signaleert Tempel. “Wat ik bijvoorbeeld
zie gebeuren is dat Krimpen echt aan de zonnepanelen
gaat.” Tempel noemt verder dat de uitvoering van
het integraal huisvestingsplan voorspoedig verloopt.
“Ook komt er hoogstwaarschijnlijk een locatie van
de scholen van Driestar-Wartburg in Krimpen.”
Ook de gestremde herontwikkeling van het EMKterrein is eindelijk dicht bij een oplossing. Met trots
noemt Tempel tenslotte de ontwikkelingen rondom
de werf Van Duijvendijk. “Dat sleept al meer dan 10
jaar. We hebben nu 2 bedrijven gevonden die daar
een prachtige ontwikkeling tot stand gaan brengen.
De werven herbouwen we en knappen we op. Rondom
de insteekhaven komt een wandelgebied en er komt
een horecagelegenheid. We geven de IJssel zo echt
aan Krimpen, daar ben ik trots op.”

Hugo van der Wal: “Wmo goed op de kaart gezet”
Wethouder Hugo van der Wal blikt terug op 2 drukke,
maar zinvolle jaren. “Ik mocht aan de slag met grote
dossiers binnen het Sociaal Domein en Wonen.
Jeugdzorg is natuurlijk een forse kluif. Zeker nu ik lid
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Lachend: “Als ik met m’n hond door het dorp liep,
gebeurde het dat mensen hun duim opstaken of
een gesprek begonnen waarin ze mij soms ronduit
bedankten. Ik kreeg zelfs kaarten!” Ook is de Woonvisie vastgesteld evenals de nieuwe starterslening.
Van der Wal heeft er vooral op ingezet dat méér
Krimpense jongeren en starters gemakkelijker een
huis in Krimpen moeten kunnen krijgen. “De effecten
hiervan zijn niet direct zichtbaar misschien, maar er
zijn belangrijke stappen gezet.”
Van der Wal ervoer de afgelopen jaren als een
positieve rollercoaster. “Ik heb van elke dag genoten
en ik zie en hoor om me heen dat we de goede dingen
doen. Ik vind dat we echt een fijn team zijn. We zijn
scherp tegen elkaar, maar we waarderen elkaar erg en
geven elkaar de ruimte.”

“Zin om klus af te maken”
Stuk voor stuk hebben de wethouders het verlangen
om als het hun gegeven is, na de verkiezingen hun
werk voort te zetten. Derickx spreekt namens allen:
“Ik denk dat ieder van ons het zo voelt. We willen
graag realiseren wat we hebben besloten. We zijn een
enthousiaste groep die dingen af wil maken.”

Redactionele noot:
De komende tijd maakt het college een
zakelijke terugblik op hun bestuursperiode.

Rommelprikken
Van tijd tot tijd ga ik met kleindochter van 4 rommelprikken. Zo noemt zij dat: rommelprikken. Voor een
paar euro heb ik bij de plaatselijke middenstand een
grijpertje aangeschaft. Gewapend met dat apparaat
en een vuilniszak trekken we de buurt in. “Hou jij de
zak maar vast, ik zal wel prikken,” beslist zij. Zij neemt
graag het heft in handen, zo klein als ze is. Ik denk dat
zij als regisseuse in de wieg is gelegd.
Of moet ik regisseur zeggen? Op het gebied van
geslachtsaanduidingen ben ik volkomen de kluts kwijt.
De Dikke Van Dale gaat in de nieuwste druk ‘m/v/x/’
zetten achter woorden die naar personen wijzen:
mannelijk, vrouwelijk en non-binair. Het ziet er naar
uit dat we straks hen en hun gaan gebruiken in plaats
van zij/haar en hij/hem. Van mij mag het allemaal.
Iedereen moet zich tenslotte gekend en geaccepteerd
weten. Uitsluiting ligt voortdurend op de loer. Maar
wennen is het wel: ‘Hen gaat met hun opa rommelprikken’, in plaats van: ‘Zij gaat met haar opa rommelprikken’. Ik hou het nog maar even bij het oude. In de
hoop dat ik de transen en de non-binairen niet te veel
voor het hoofd stoot.
Maar ik had het over rommelprikken. Daar gaan we dan
weer, de buurt in. Stukken papier, bierblikjes, plastic
flessen, mondkapjes… ze prikt het allemaal keurig
op en deponeert het handig in de door mij opgehouden
zak. Sigarettenpeuken zijn het lastigst. Wat een
gepriegel om zo’n rooksrestant op te prikken en in de
zak te stoppen!
“Nu moet jij maar prikken,” regisseert kleinkind
(ik begin de genderneutrale taal al te leren).
Ik zou de rokers (m/v/x) willen toeroepen: hou je
peuken bij je, gebruik desnoods een hondenpoepzakje.
Of stop gewoon met roken.
De laatste tijd wordt kleindochterlief minder
enthousiast. Ze is alleen over te halen als we langs de
ijswinkel gaan. Een softijsje met gekleurde spikkels.
“Dan moeten we toch eerst al die peuken voor de
winkel opruimen,” probeer ik nog te regelen.
Nu haalt zelfs het ijs met spikkels haar niet meer over
de streep. Ze heeft er genoeg van om de rommel van
een ander op te prikken. En gelijk heeft ze.
Huib Neven
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A.D.B. Dakbedekkingen
nieuwbouw, renovatie en isolatie

Geen oordeel,
maar hulp

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

Organisatie helpt Krimpenaren met schulden

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!

SchuldHulpMaatje helpt ook preventief

Wie in de schulden zit, heeft iemand nodig die
in hem of haar gelooft en helpt. De organisatie
Schuldhulpmaatje biedt zo’n helpende hand.

SchuldHulpMaatje helpt mensen die diep in de schulden
zitten, maar is er ook voor mensen die bang zijn dat het
binnenkort mis gaat. Hak: “Bijvoorbeeld omdat ze gaan
scheiden of hun baan kwijtraken. Met deze mensen
bekijken we hun financiële positie en maken een plan om
te voorkomen dat er schulden ontstaan.”

Van de Nederlandse huishoudens heeft 10 procent
ernstige betalingsproblemen. Dat betekent dat er in
Krimpen aan den IJssel ruim 1200 huishoudens zijn met
schulden. “Die zijn bij ons lang niet allemaal bekend”,
zegt Henk Pontier, coördinator bij SchuldHulpMaatje
Krimpen aan den IJssel. “Er blijven veel financiële
problemen verborgen achter de voordeur.”
Wie schulden heeft, heeft stress. “Mensen blokkeren
en zijn niet meer in staat de juiste beslissingen te nemen.
Post verdwijnt ongeopend in een la. Mensen worden
achtervolgd door hun schuldeisers. Ze hebben vaak
letterlijk en figuurlijk geen uitzicht meer.” In dergelijke
situaties kan SchuldHulpMaatje helpen. Getrainde
vrijwilligers helpen gratis mensen met schulden, op een
deskundige en persoonlijke manier. Het doel is een
schuldenvrij leven.

Kom langs in de winkel of neem contact op
voor een tattoo afspraak bij All4U Lifestyle

Maatje geeft inzicht in uitgaven en inkomsten

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

Krimpenaar Wim Hak is een van de 15 SchuldHulpMaatjes die Krimpen aan den IJssel telt. Inmiddels
heeft hij de nodige dorpsgenoten financieel weer op
weg geholpen. Met veel voldoening. “Soms is mijn hulp
heel eenvoudig. Ik maak bijvoorbeeld de uitgaven en
inkomsten inzichtelijk, zodat mensen leren inzien waar
de gaten vallen en waar ze op moeten letten.”
Mensen kunnen om allerlei redenen in de schulden
komen. Soms is er een verslaving in het spel, soms kunnen
ze niet goed met geld omgaan. Bijna altijd zijn er dan
schulden bij de huisbaas, de energieleverancier, de zorgverzekering of bij internetbedrijven. “Mensen weten vaak
zelf niet hoe hoog de schuld is en ze schrikken dan ook
als we gaan optellen.” SchuldHulpMaatje kan van dienst
zijn in situaties waarin een schuld kan worden afgelost
in 3 tot 4 jaar. Als de schulden groter zijn, begeleidt de
organisatie mensen naar de schuldhulpverlening.

BINNENWEG 1 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 550 544 . WWW.ROOCAR.NL
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De kracht van SchuldHulpMaatje is dat de vrijwilligers
naast mensen gaan staan, zegt Pontier. “We hebben geen
oordeel. We gaan niet op mensen inhakken, zo van: wat
heb je fout gedaan. Nee, de situatie is er en hoe gaan
we er samen uitkomen? We hebben en nemen de tijd.”
Die inzet kan heel ver gaan. “Soms gaan we zelfs mee
naar de rechtbank of andere instellingen. We proberen te
ontzorgen, maar mensen tegelijkertijd ook te leren voor
zichzelf te zorgen.”
Het Krimpens team van Schuldhulpmaatje werkt nauw
samen met Krimpenwijzer. Vaak verwijzen zij cliënten
door, maar mensen kunnen zich ook zelf op de website
van Schuldhulpmaatje aanmelden.
www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu/schuldhulp-inkrimpen-aan-den-ijssel/
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KRIMPENSE SAMENLEVING

Samen voor
cultuur in Krimpen

Heeft u het goede voornemen om uw
woning te verkopen? Wij helpen u graag
op weg met een gratis waardebepaling.
Zo begint u het jaar goed geïnformeerd.

Bel Debby, Lianne, Richard, Ellen,
Willem, Michelle, Niels of Nikki voor
een afspraak. T. 010 - 258 09 19

Rhijnspoor 231, 2901 LB Capelle Aan Den IJssel | Oranjestraat 93, 3110 AN Schiedam
010 - 258 09 19 | info@woongoedmakelaars.nl | woongoedmakelaars.nl

De Bibliotheek aan den IJssel, Muziekschool
Krimpen, Streekmuseum Krimpenerwaard en
Stichting Synerkri zorgen voor diverse culturele
activiteiten in Krimpen. Deze organisaties
werken veel samen. Sinds september is dat
officieel. Toen tekenden de 4 organisaties de
overeenkomst ‘Samen werken voor een rijk en
cultureel klimaat’. Zo kunnen zij het beleid van
de gemeente Krimpen nog beter uitvoeren.
Cultuur verbindt mensen en helpt je om te ontwikkelen.
Je ontdekt met cultuur van alles. Je leert nieuwe mensen
kennen én het is leuk om te doen. Het is de bedoeling
dat iedereen in Krimpen mee kan doen met cultuur.
De bibliotheek, de muziekschool, Synerkri en het
streekmuseum zorgen voor allerlei culturele activiteiten.
Alle inwoners van Krimpen kunnen hier terecht. Of je nu
een boek wilt lenen of muziekles, een leuk uitje, of een
andere culturele activiteit wilt doen.

vlnr. Hilde van den Berg (directeur Streekmuseum), Cees Paul
(directeur Synerkri), Conny Reijngoudt-Zonderop (voormalig
directeur Bibliotheek), Coen Derickx (wethouder cultuur)
Hans Bijloo (directeur Muziekschool), Dionne Dinkhuijsen
(directeur Bibliotheek). Fotograaf: Jean Paul Mioulet.

over het boek ‘Hannelore, het meisje uit de sekte’.
Tijdens het laatste Cultuurcafé ging het over de productie
van ons eten: ‘Van massaal naar lokaal’. De Zomerwoensdagen staan ook ieder jaar weer op de agenda.
Elke woensdag in augustus kunnen gezinnen terecht in
het streekmuseum. Daar zijn dan leuke culturele activiteiten op het sfeervolle erf.

“Cultuur verbindt mensen en
helpt je om te ontwikkelen”
Samenwerking met scholen
Om te zorgen dat iedereen mee kan doen, helpen deze
organisaties elkaar. Ze leren van elkaar en werken graag
samen. Bijvoorbeeld bij het Cultuurcafé en de Zomerwoensdagen. De bibliotheek, muziekschool, Synerkri en
het streekmuseum werken ook veel samen met scholen
in Krimpen. Bijvoorbeeld bij het Kindermuziekfestival in
juni en het Kinderboekenweekconcert in oktober.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel
Natuurlijk zorgt elke organisatie er ook voor, dat ze hun
eigen werk goed doen. Het liefst doen ze hun werk zelfs
steeds beter. Daarom zijn de bibliotheek en de muziekschool in 2020 gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Synerkri
haalde in 2021 de landelijke subsidie ‘Cultuureducatie
met Kwaliteit’ binnen.

Diverse activiteiten
Het Cultuurcafé wordt een paar keer per jaar georganiseerd. Verschillende organisaties verzorgen een avond
over muziek, erfgoed of literatuur. Wetenschapsjournalist
Mark Mieras was bijvoorbeeld een keer gastspreker over
muziek en het kinderbrein. Schrijver Frank Krake vertelde
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Wilt u meer weten over de activiteiten?
Alle activiteiten staan in de agenda’s van de organisaties,
op sociale media en op uitagendakrimpen.nl.
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Scheepswerf zorgt voor
verbinding met centrum
Ontwikkeling scheepswerf Van Duijvendijk is complexe uitdaging

een ontwikkelaar die het woongebouw van ongeveer
50 appartementen wil ontwerpen en ontwikkelen.
De gemeente zal zelf de openbare ruimte tot een
levendig en toegankelijk openbaar gebied ontwikkelen.
Zo willen we de rivier en de werf weer verbinden met
het centrum van Krimpen.”

Ontwikkelvisie sluit perfect aan
De gemeente Krimpen heeft recent een ontwikkelvisie
gepresenteerd voor het gebied tussen de Hollandsche
IJssel en de IJsseldijk. De herontwikkeling van de scheepswerf is het eerste concrete project. Van de werf maken
we een woon-, werk- en verblijfsgebied met ruimte voor
groen en aandacht voor de historie van het gebied.
De wethouder: “Met de werf willen we echt de toon voor
dit gebied zetten.”

We geven de waterkant terug aan het dorp
Wethouder Tempel: “Krimpenaren ervaren dat ook zo.
Hier is Krimpen aan den IJssel begonnen. Daar gaan
we nu weer naar terug. De ontwikkelingen rond de
scheepswerf zijn interessant voor de hele gemeente.
Het is daarom fijn dat de visie voor de IJsseldijk klaar
is. Deze is erop gericht om de Krimpense waterkant
aantrekkelijker, mooier en leuker te maken en meer aan
te laten sluiten op de rest van het dorp.”

Er moet nog heel veel werk verzet worden
Wethouder Tempel ziet het project met vertrouwen
tegemoet. “Maar het is wél een lastige puzzel, zeker
op deze locatie. De oude loodsen zijn in slechte staat.
Dus daar moet veel aan gebeuren. Gelukkig heeft de
architect veel oog voor monumentaliteit. We kijken naar
wat deze plek uniek maakt en naar hoe deze loodsen
mee kunnen groeien met de rest.’’

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt al
jaren aan de herontwikkeling van de scheepswerf

Afgelopen december tekenden de gemeente
samen met Coup en Vakwerk Architecten de
samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de rijksmonumentale loodsen
op de scheepswerf Joh. van Duijvendijk.

De werf is een van de oudste scheepswerven van Nederland en de eerste werf met een dwarshelling. De werf
bestaat al sinds de zeventiende eeuw en werd in 2002
gesloten. Wethouder Tempel: ”Eindelijk is het ons gelukt
en is er een concreet plan voor de loodsen. Coup en
Vakwerk uit Delft gaan de monumentale loodsen nieuw
leven inblazen. In combinatie met het appartementengebouw krijgt deze eeuwenoude scheepswerf een nieuw
leven met zorgwoningen en horeca.”

Portefeuillehouder wethouder Wubbo Tempel: “Hiermee
zetten we de eerste stap in de transformatie van de werf.
Beide partijen gaan de komende periode aan de slag
om de plannen voor de scheepswerf verder uit te werken,
waarna Coup/Vakwerk ze vervolgens kan realiseren.”

De herontwikkeling van de loodsen zet de toon
Afgelopen mei heeft het college van burgemeester en
wethouders de herontwikkeling van de loodsen aan Coup
en Vakwerk Architecten gegund. Inmiddels is ook gestart
met de tweede fase van de herontwikkeling van de werf:
het selecteren van een ontwikkelaar/aannemer voor het
nieuw te bouwen appartementencomplex.
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Na vele jaren leegstand heeft de gemeente de
scheepswerf aangekocht om te ontwikkelen
Het appartementengebouw komt op de oostelijke zijde
van de insteekhaven te staan. Zo verandert het gebied
aan de IJsseldijk langzaam van industriegebied naar
woon-werklocatie. Wethouder Tempel: “De gemeente
Krimpen aan den IJssel zoekt op dit moment naar
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Coen Derickx

Het uitwerkingsplan vertaalt de ambities uit de
ontwikkelvisie naar de scheepswerf
De volgende stap is het maken van een programma van
eisen. Hierin staan de randvoorwaarden van de invulling
van de openbare ruimte. Na een programma van eisen
komt een schetsontwerp. Hiervoor hebben we uw hulp
nodig! We willen graag weten hoe Krimpenaren de
scheepswerf willen gebruiken en wat daarvoor nodig is.

Doet u mee?
Tijdens een werksessie krijgt u de mogelijkheid om
uw ideeën voor de openbare ruimte te bespreken met
de gemeente en te reageren op plannen en ideeën
die wij presenteren. De gemeente Krimpen aan den
IJssel blijft eindverantwoordelijk voor het ontwerp.
De werksessie vindt plaats op dinsdag 29 maart om
20.00 uur in het raadhuis. Wilt u meedoen? Mail dan
naar ontwikkelvisie@akroconsult.nl.

Samen voor Krimpen
In juli 2020 mocht ik toetreden tot het college van
burgemeester en wethouders. De vooruitzichten waren
niet best. Schaarste aan geld, beperkte capaciteit,
achterstanden bij de aanpak van problemen en de
eerste zomer met corona. De gemaakte keuzen zijn
op basis van de gedachten dat Krimpen een gemeente
moet blijven waar je kan opgroeien, wonen en oud
worden. De volgende generatie moet ook in een vitaal
Krimpen wonen.
Binnen mijn portefeuille is een nieuwe beleidsnota
Sport en bewegen opgesteld. Ook werd perspectief
geboden voor het zwembad en de sportcomplexen
van DCV en MHCK. Bij TCK kunnen de padelbanen
worden aangelegd en de scouting krijgt een nieuwe
ligplaats voor het wachtschip. Op het thema Cultuur
is een evenementenvisie vastgesteld. Voor het sportbeleid is de nota Krimpen beweegt opgesteld. Ook
is het Krimpen Festival georganiseerd en een plan
opgesteld voor het verbeteren van de exploitatie van
de Tuyter. Verder zijn er voor een inclusief Krimpen
positieve stappen gezet. Zo is er een krachtige Regenbooggroep ontstaan. In de buitenruimte is het project
voor renovatie van de speel- en sportvoorzieningen
aan de Zwanenkade klaar voor uitvoering (skaten,
calisthenics, freerunning et cetera).
Aan de ontwikkeling van de woonomgeving is een
enorme bijdrage geleverd. De opgestelde Ontwikkelvisie IJsseldijk is positief ontvangen. Het project Werf
aan de IJssel en de duurzame woningen ‘0 op de meter’
zijn in voorbereiding.
Het is de komende periode belangrijk om de mogelijkheden optimaal te benutten. Dit vraagt om een goed
beeld van de behoeften van de inwoners, een passende
toekomstvisie en bestuurlijke ervaring en daadkracht
voor de vertaling naar zichtbare resultaten.
De periode van 2020 tot nu laat zich omschrijven als
van crisis naar perspectief. Een mooie reis van iets
meer dan 1,5 jaar. Waarin het perspectief samen met de
inwoners van Krimpen, maatschappelijke organisaties,
ondernemers en de gemeenteraad op verschillende
terreinen is ingevuld. Op 16 maart zien we welke waardering daar vanuit de inwoners voor wordt gegeven.
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Komt u ook naar het
10jarig jubileum?
Vier het jubileum van het Gezondheidscentrum Krimpen

maatschappelijk werk, de apotheek en zelfs een polikliniek. Deze organisaties werken zoveel mogelijk met
elkaar samen.

Door samen te werken ontstaan er innovatieve
en goede ideeën

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:

Annemarie: “Die wij natuurlijk weer graag delen met
de inwoners. Soms is dat een training, een andere keer
een simpel hulpmiddel. Het kan ook een handige tip
zijn. Daarnaast worden de nieuwste elektrische fietsen,
scootmobielen en rollators getoond.”

• 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

Ketenzorg was en is hét toverwoord
In april is het feest! Het Gezondheidscentrum
Krimpen aan de Groenendaal bestaat dan 10 jaar.
Organisator én oud-huisarts Annemarie Boer
heeft er veel zin in. “We gaan het samen groots
vieren! Alle zorgpartijen van het Gezondheidscentrum en inwoners van Krimpen aan den
IJssel. Dat hoort helemaal bij dit Gezondheidscentrum. Want laten we eerlijk zijn: samen staan
we door dit centrum al jaren sterker!”

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

Noteert u zaterdag 9 april? Tussen 10.00 en 16.00 uur
opent het Gezondheidscentrum Krimpen dan haar
deuren en is het feest. Annemarie: ”Als corona geen roet
in het eten gooit. Dat zal de tijd leren. En lukt het niet
op 9 april, dan vieren we het gewoon wat later.”

Het thema van het jubileum is mobiliteit

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.

“En dan in de breedste zin van het woord. Dus voor jong
en oud. Ziek en gezond. Niet alleen de senior die slechter
loopt, heeft er wat aan. Ook de moeder die dagelijks met
3 kinderen naar school fietst, geven we tips waardoor dat
net wat makkelijker gaat. Het mooie is dat alle huurders
dit met elkaar doen,” aldus de oud-huisarts.

Een modern gebouw met een breed aanbod
Naast vijf huisartsenpraktijken kunnen inwoners hier
onder andere terecht voor fysiotherapie, verloskundigen,

GRAFISCH PLUS

Nieuwe ideeën en ontwikkelingen over eerste- en
tweedelijnszorg onder één dak werden 10 jaar geleden
meegenomen in de planvorming. Het Gezondheidscentrum is dan ook één van de eerste gezondheidscentra waar echt alle huisartsen van een gemeente
in deelnamen én samen met de andere zorgpartners
samenwerkten.

Samenwerken was én is het speerpunt
Samenwerken was dan ook echt het speerpunt bij de
ontwikkeling van het nieuwe Gezondheidscentrum.
Annemarie: “We wilden als huurders een onderkomen
dat uitnodigde tot samenwerking tussen de huurders.
Daar heb ik me toen ook echt hard voor gemaakt.
Allemaal aparte winkeltjes die niet met elkaar praatten,
dat moesten we niet willen. We gingen voor een licht
en toegankelijk centrum met de mogelijkheid om snel
nieuwe ruimtes te creëren. Dat maakt het concept ook
zo uniek. De wil om met elkaar samen te werken en zo
zaken voor de patiënt voor elkaar te krijgen wat alleen
niet zou lukken.”

Het kan zijn dat door de coronamaatregelen het
feest op zaterdag 9 april later dit jaar wordt gehouden.
Houdt u daarom de website van het Gezondheidscentrum Krimpen in de gaten: www.gckrimpen.nl.

www.mdekoning.nl

088 - 2013480
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OUDE VERHALEN

Klinker #3

Klinker #3

FRUITBOMEN IN
DE BOOMGAARD
Het is zaterdagochtend, 9 uur. Een gure, koude
dag. De fruitbomen in de boomgaard langs
Tenge komen langzaam tevoorschijn uit een
grauwe sluier van ochtendmist. De kale takken
tekenen zich af tegen een mistig, mysterieus
decor. Ze wachten geduldig op de snoeischaar.
Gelukkig hoeven ze niet lang te wachten.
Een groep vrijwilligers, gewapend met allerhande
gereedschap, is er helemaal klaar voor. Zij maken deel
uit van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.
Een grote vrijwilligersorganisatie die zich in samenspraak
met Zuid-Hollands Landschap inzet voor natuurbehoud
in de Krimpenerwaard. De organisatie bestaat uit tal van
werkgroepen: een uilenwerkgroep, een waterwerkgroep,
een werkgroep weidevogelbescherming…

Respect voor de bomen

Maar hier staat de landschapswerkgroep aangetreden.
Namens deze groep is Frits Hemerik woordvoerder en
samen met Ber Verbeek beheerder van de boomgaard.
Zij hebben een jaar of 7 geleden het initiatief genomen
om de boomgaard niet aan zijn verwilderend lot over te
laten. De gemeente was er blij mee en faciliteert voor een
deel het werk in dit bijzondere stukje Krimpen.

Opgewekt gaan de vrijwilligers aan de slag. Eigenlijk
hoef je ze niks te vertellen. Ze weten heel goed waar ze
mee bezig zijn.

Boer De Vries
Een prachtige boomgaard, daar waar de Boveneindselaan kruist met Tenge. Drie lange rijen vruchtbomen:
peren, appels, pruimen, noten beschut tegen weer en
wind door een rij elzen langs de slootkant. In de vijftiger
jaren van de vorige eeuw heeft boer De Vries ze gepland.
Als je de Boveneindselaan oversteekt en je volgt het
kronkelpaadje waarlangs de rij elzen zich beschermend
voortzet, kom je bij zijn voormalige boerderij.

Ze staan vrolijk te popelen om te beginnen. “Ik ben
wijkverpleegkundige,” zegt een vrijwilliger, “heerlijk
om zaterdags iets heel anders te doen.”

Snoeien en uitroeien
Frits geeft de vrijwilligers samen met de coördinator
van de groep instructie. Vrouwen en mannen van
verschillende leeftijd. Nou ja, de gemiddelde leeftijd is
nogal hoog. De oudste is 81. Er mag wel wat verjonging
komen. De snoeiers lijken geen last van de kou te hebben.
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“Alle fruitbomen moeten gesnoeid worden,” zo instrueert
Frits de groep. “Als je klaar bent met een boom moet je
dat even aan mij doorgeven. Ik wil dat graag registreren
in mijn logboek. O ja, de elzen langs de slootkant moeten
worden uitgedund. En die braamstruiken moeten met
wortel en tak worden uitgeroeid. Anders gaan ze de
boomgaard overwoekeren.”
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“Het leuke van snoeien is dat je er steeds over moet
nadenken,” vertelt een vrijwilliger die hoog in de boom
een tak verwijdert. “Wat gebeurt er met de boom als
ik deze tak weghaal? Komt er zo genoeg zonlicht in de
kruin? Iedere keer moet je een keuze maken. Welke tak
wel, welke niet? Nee, ik praat niet tegen de bomen, maar
ik heb wel respect voor ze.”
Een mevrouw die gebogen over de slootkant de
bomen uitdunt, vindt het werk aan de fruitbomen minder
interessant. “Ik knot liever de elzen. Hier hoef ik niet bang
te zijn dat ik de verkeerde tak afzaag.”

Oogstfeest
Frits Hemerik geniet er met volle teugen van. “Het is
werkelijk fantastisch om met zo’n groep enthousiaste
mensen in de buitenlucht te werken. En dan nog wel
in zo’n unieke boomgaard. Een stukje Krimpen dat te
weinig bekend is bij de Krimpenaren en waar nog veel
meer activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Een aantal
jaren geleden hebben we een oogstfeest georganiseerd.

Appelmoes, geperst fruit, appelpannenkoeken…
allemaal uit eigen boomgaard.”
Hij zou willen dat dat vaker gebeurde, maar het
behoort niet tot het takenpakket van de Natuur- en
Vogelwerkgroep. “Dat initiatief zou uit de buurt
moeten komen.”
Buurtbewoners, kom in actie, zou ik zeggen.

Voor iedereen
Frits is nog lang niet uitgedacht over de mogelijkheden die de boomgaard biedt. Een picknick, een
snoeidemonstratie, rondleidingen voor scholen,
workshops voor kunst, fotografie of houtbewerking,
een beeldenexpositie…
“Eigenlijk is de boomgaard van iedereen,” zegt hij.
“Wij kunnen echter niet alles zelf organiseren. Onze
taak is de boomgaard in stand te houden. Door contact
te zoeken met bijvoorbeeld de Krimpener Kunstwaard,
met Synerkri, Kinderboerderij Klein Boveneind en
het Streekmuseum Krimpenerwaard kunnen we deze
unieke plek tot een centrum van activiteiten maken.”
Huib Neven
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Met financiële steun
van de gemeente kan
iedereen meedoen
De gemeente Krimpen aan den IJssel vindt het
belangrijk dat alle inwoners van Krimpen mee
kunnen doen in de samenleving. Of iemand veel
of weinig geld heeft zou daarbij geen verschil
moeten maken.

AutoDrome Nederland
Stormsweg 28, 2921 LZ Krimpen a/d IJssel, Tel. 0180 590 540

www.autodrome-nederland.nl
U vindt ons aan de Stormsweg 28 op het industrieterrein STORMPOLDER

mouwen steken als vrijwilliger? Op www.krimpenaan
denijssel.nl/dossiers/financiele-steun-bij-een-laaginkomen/ vindt u een overzicht van de initiatieven.
Ook kunt u de KrimpenWijzer bellen op (0180) 51 75 90.
Zij vertellen u waar u terecht kunt. Zo zorgen we ervoor
dat in Krimpen aan den IJssel iedereen mee kan doen.

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u extra financiële
steun aanvragen bij de gemeente. Voor uzelf, uw kind of
uw partner. Daarmee kunt u bijvoorbeeld lid worden van
een sportclub of schoolspullen kopen. Of betalen voor
onverwachte noodzakelijke uitgaven waarvoor u niet
heeft kunnen sparen. Bent u ouder dan 66? Dan kunt u
gratis met het openbaar vervoer in de regio.

Geldmarkt op 30 maart
Op woensdag 30 maart organiseren de gemeente
en maatschappelijke partners een geldmarkt bij het
Gezondheidscentrum. Van 12:00 tot 15:00 uur kunt u
hier terecht met al uw vragen over geld en inkomen.
Ook stellen lokale organisaties op het gebied van geld
en inkomen zich aan u voor. Kom ook kennismaken met
een lekker kopje koffie of thee erbij.

Voor iedereen met een laag inkomen
Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op extra
financiële steun van de gemeente. Zij laten geld liggen
en dat is jammer. Financiële steun is er voor iedereen
met een laag inkomen. Het maakt niet uit wat voor soort
inkomen dat is: salaris, pensioen, een uitkering of iets
anders. Twijfelt u of u een laag inkomen heeft? Op de
website van de gemeente vindt u de inkomensgrens voor
uw situatie.
Raadhuisplein 55c, 2922 AG Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 820 220 / info@rijnvisnotaris.nl
www.rijnvisnotaris.nl

UITVAARTZORG
MET AANDACHT
EN BETROKKENHEID

Regel het zelf of met wat hulp
Financiële steun aanvragen kan via de GR IJsselgemeenten. Deze organisatie regelt alles rondom
werk en inkomen voor de gemeente Krimpen aan den
IJssel. Op de website van de GR IJsselgemeenten
staan formulieren om een aanvraag te doen. U kunt
de formulieren uitprinten of online invullen. Komt u er
niet uit? De vrijwilligers van de formulierenhulp helpen
u graag. Maak een afspraak via (0180) 51 75 90 of via
het e-mailadres info@krimpenwijzer.nl.

Krimpenaren helpen mee

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

Soms hebben mensen meer hulp nodig dan de gemeente
kan bieden. Gelukkig zijn er in Krimpen aan den IJssel
ook veel lokale initiatieven om plaatsgenoten met een
krappe portemonnee te helpen. Kunt u wel een steuntje
in de rug gebruiken? Of wilt u juist de handen uit de
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VERKIEZINGEN

Breng uw stem uit!
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

COMPUTERS & DIGITALE TV
Reparaties randapparatuur
& onderdelen
Smartphone reparaties

U heeft de mogelijkheid om op maandag 14 maart
en dinsdag 15 maart eerder uw stem uit te brengen.
De lokalen die hiervoor geopend zijn, zijn in het
raadhuis en in Wijkcentrum Vijverhoek.

Waarom stemmen? De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft directe gevolgen voor u. De gemeente
zorgt bijvoorbeeld voor wegen en fietspaden, scholen,
cultuur, werk, sport en recreatie. Met uw stem kunt u dus
invloed uitoefenen op de lokale politiek van de komende
jaren. Wilt u weten welke politieke partijen meedoen
en wat hun verkiezingsprogramma is? Kijk dan op
www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen.

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

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022

Gaat u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart? Dit is het
moment waarop Krimpenaren bepalen hoe de
gemeenteraad er van 2022 tot 2026 uitziet.

PC’s & laptops op maat

info@atlascomputers.nl
www.atlascomputers.nl

Laat uw stem horen

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

Iedereen die mag stemmen ontvangt begin maart zijn
stempas. Neem naast de stempas ook een identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Dit identiteitsbewijs mag op de
dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Bent u de stempas kwijt, dan kunt u uiterlijk tot 11 maart
2022 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij
team Burgerzaken in het raadhuis.

Waar kunt u stemmen
Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus.
Deze zijn op 16 maart geopend van ’s ochtends
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus
zijn toegankelijk voor mindervaliden en zijn voorzien
van een loep met verlichting. Op de locaties raadhuis
en Vijverhoek liggen kandidatenlijsten in braille.
Er is een gesproken kandidatenlijst beschikbaar via
www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen.

Na de verkiezingen
De stemmen worden meteen na het sluiten van de
stembureaus geteld om 21.00 uur. Diezelfde avond staat
er een voorlopige uitslag online. De definitieve uitslag
volgt op 21 maart.

Meer weten?
Op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen vindt u
alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Volmacht via de achterkant van de stempas
Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt stemmen,
mag u iemand anders voor u laten stemmen. Vul hiervoor
de machtiging op de achterkant van de stempas in.
Geef de gemachtigde naast de volmacht ook een
kopie van uw identiteitsbewijs mee. De persoon die
voor u stemt moet tegelijk zijn eigen stem uitbrengen.
Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten
aannemen. Het geven van volmacht kan tot en met de
dag van de verkiezingen.

Coronaklachten? Blijf thuis!
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus?
Blijf dan thuis en doe direct een zelftest of laat u testen
bij de GGD. Iemand anders kan voor u gaan stemmen.
Die persoon kunt u machtigen.
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VERKIEZINGEN

Klinker #3

Ambities voor
de toekomst
Politieke partijen presenteren hun plannen

Het CDA Krimpen wil bouwen aan de toekomst!

SGP Krimpen

Ons verkiezingsprogramma heeft daarom lange en
korte termijn doelen om samen te werken aan een
bruisendere, gezondere en duurzamere toekomst voor
Krimpen aan den IJssel. Dat doen we aan de hand
van 5 speerpunten:
• Krimpen krijgt een bruisend centrum
• Krimpen wordt de gezondste gemeente
van Nederland
• Krimpen krijgt een zorghotel
• Een Knarrenhof moet er komen!
• Een Algera-bypass geeft Krimpen lucht

SGP Krimpen is een lokaal gewortelde partij. Christelijk
& Consistent & Constructief. Met een stabiele koers,
gebaseerd op vaste kernwaarden en drijfveren, willen we
Krimpen bestuurbaar houden. De 9 speerpunten uit ons
verkiezingsprogramma “in GOEDE HANDEN” zijn: 1)
bevorderen van de zondagsrust, 2) huishoudelijke
hulp voor wie het echt nodig heeft en niet zelf kan
betalen, 3) jeugdhulp organiseren in eigen omgeving,
4) méér woningen voor Krimpense jongeren en starters,
5) stevigere aanpak van overlastgevers in wijken,
6) verkeersonveilige situaties aanpakken, 7) nieuw
Crimpenhof voor prettig winkelen en wonen, 8) bouw
Driestar-Wartburg locatie en 9) verdubbelen van
zonnepanelen op Krimpense daken.

Daarmee zetten we in op jongeren, solidariteit, sport,
bereikbaarheid en duurzaamheid. Wilt u meer lezen over
onze plannen? Lees dan ons verkiezingsprogramma, te
vinden op: www.cda.nl/zuid-holland/
krimpen-aan-den-ijssel.

Krimpens Belang
Krimpens Belang is de lokale partij die zoekt naar
verbinding. Op basis van hoor en wederhoor maken wij
afgewogen en transparante keuzes. Dit doen wij samen
met u en voor Krimpen!
“Samen met Krimpen” staat centraal in het verkiezingsprogramma van Krimpens Belang. De komende
jaren willen we samen met Krimpen zorgen voor verschillende zaken die echt iets toevoegen, zoals: wethouder
senioren, een balie voor politie-en bankzaken, (veel)
meer woningen, een veiliger Krimpen, meer waardering
voor vrijwilligers, aanpak overlast afval, aanpak overlast
in wijken. Dit kan alleen door samen te werken, daarom:
Kies voor verbinding: stem op Krimpens Belang!
www.krimpens-belang.nl

ChristenUnie Krimpen aan den IJssel

Stem van Krimpen

Thuis in kleurrijk Krimpen

Stem van Krimpen zijn wij allemaal. Samen met u geven
we lokale democratie al 13 jaar nieuwe betekenis door
openheid en eerlijkheid. We staan voor inwoners die
meebeslissen en meedenken en een actieve en transparante communicatie over plannen en besluiten; wij doen
niet aan ‘achterkamertjespolitiek’. Met elkaar – zo doen
we dat in een samenleving. Het bestuur is dienstbaar aan
de inwoners. Uw stem doet er bij ons altijd toe, niet alleen
tijdens de verkiezingen. We streven naar een toekomstbestendig Krimpen waar vertrouwen in elkaar de basis
is, er voldoende groen, voorzieningen en betaalbare
woningen zijn en iedereen zich elke dag van de week
thuis, vrij en veilig voelt.

D66 wil met en voor de inwoners van Krimpen bouwen
aan een mooie toekomst. Aan een gemeenschap waar
iedereen op zijn eigen manier kan leven, met respect
en aandacht voor anderen. Dat leven mag best meer
kleur krijgen met meer culturele evenementen, meer
uitgaansmogelijkheden met voor elk wat wils. We willen
de inwoners van Krimpen ook in staat stellen om duurzamer te leven, ervoor zorgen dat de huizen in 2030
energieneutraal kunnen zijn. D66 wil dat de gemeente
haar inwoners serieus neemt en zorgt voor participatie bij
het opstellen en uitvoeren van plannen. Meer informatie:
www.d66.nl/krimpenaandenijssel

PvdA: samen voor Krimpen aan den IJssel
GroenLinks
GroenLinks zat niet in de raad, maar heeft zich steeds
laten horen als het ging om klimaat, wonen, diversiteit
en het EMK-gifterrein. We zullen nu dappere keuzes
moeten maken. Door de klimaat- en woningcrisis hebben
we haast. Dat zullen we samen en eerlijk moeten doen:
inwoners, ondernemers en de gemeentepolitiek.
Niet alleen traditionele huizen, maar micro-appartementen. Een eigen plek voor jongeren. Geen politiek
gekonkel en gebluf, maar open en transparant. Niet bang
voor die ander, maar met die ander. Ook buiten Krimpen.
We blijven strijden voor onze idealen. Vanuit de raad,
maar ook op straat. Kies voor Kansen in Krimpen.
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De PvdA staat voor een positief toekomstperspectief voor
alle Krimpenaren, van jong tot oud.
PvdA Krimpen nam de afgelopen 2 jaar weer bestuurlijke verantwoordelijkheid in het college van B&W. Het is
onder andere gelukt om oplossingen te vinden voor zeer
lang lopende zaken. Het zwembad De Lansingh blijft in
ieder geval open tot 2035. De sportcomplexen van de
voetbalvereniging DCV en hockeyclub MHCK worden
gerenoveerd. Tennisclub TCK kan padelbanen gaan
aanleggen. De scouting JWF heeft zicht op de nieuwe
locatie voor het wachtschip. In de ontwikkeling van een
inclusief Krimpen zijn positieve stappen gezet.
Samen met de inwoners wil de PvdA deze bestuurlijke
daadkracht voortzetten. Oplossingen voor zaken die de
inwoners belangrijk vinden.
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Samen recht doen! Dat is ons motto voor de komende
4 jaar. Met overtuiging willen wij ons blijven inzetten voor
een bloeiend Krimpen. Dit vanuit het besef dat mensen
geen losse individuen zijn, maar geroepen zijn om samen
verantwoordelijkheid te nemen richting elkaar en de
schepping. Wij willen dat iedereen zijn steentje bij kan
dragen in onze gemeente, en dat iedereen zich veilig en
gewaardeerd voelt. Goede zorg, de woningnood onder
starters, en een toekomst die ‘planetproof’ is, daar liggen
onze prioriteiten. Onze precieze plannen kunt u lezen op
onze website (www.krimpenaandenijssel.
christenunie.nl). Doet u met ons mee?

Leefbaar Krimpen

VVD Krimpen aan den IJssel
‘Samen sterker verder’ is de titel van ons verkiezingsprogramma voor de aankomende verkiezingen. De VVD
Krimpen aan den IJssel zet zich elke dag met hart en ziel
in voor een gemeente waar plaats is voor alle mensen op
basis van respect en gelijkwaardigheid. Met ruimte voor
zelfontplooiing en gelijke kansen. Met hoogwaardige
en laagdrempelige zorg. Een veilige, duurzame en
schone gemeente met een breed aanbod van scholen,
voor zieningen en betaalbare woningen. Goede ondersteuning voor ondernemers en winkeliers, zeker in deze
tijden van onzekerheid. Wij staan voor een inlevende
overheid met oog voor de menselijke maat. En dat doen
we samen. Samen sterker verder.

Bent u klaar met de landelijke politiek? De keus is
NU! aan u! Leefbaar Krimpen staat gewoon tussen
de Krimpenaren! Wij bedrijven geen politiek vanuit
de ivoren toren. Wij gaan voor een stevige aanpak van
criminaliteit en overlast in uw buurt en stimuleren gezelligheid in de wijken. En Krimpenaren krijgen maximaal
voorrang op de woningmarkt. Krimpen is al jaren de
duurste gemeente van de regio. U betaalt de rekening!
Wij maken een eind aan de alsmaar stijgende lokale
lasten. Goede zorg en ondersteuning dichtbij blijft
onze prioriteit. We hebben aandacht voor armoede en
natuurlijk maakt Leefbaar zich hard voor onze senioren.
www.leefbaarkrimpen.nl
www.facebook.com/leefkrimpen
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DUURZAAMHEID
goed geïsoleerd? Dan kan een combinatie van een
warmtepomp met een beetje aardgas een tussenoplossing zijn. Zo’n hybride warmtepomp zorgt voor
een groot deel van de warmte in uw huis. De cv-ketel
op aardgas zorgt alleen nog voor het warme water
in uw huis, of voor extra verwarming als het buiten
heel koud is. De extra elektriciteit die nodig is voor
de warmtepomp of voor het elektrisch koken kan
worden opgewekt met zonnepanelen.

Warmtenet in wijken

“De stap naar duurzaam
verwarmen maken we samen”
Wethouder Duurzaamheid Wubbo Tempel is optimistisch

De gemeenteraad stelde op 16 december vorig
jaar de Transitievisie Warmte vast. Daarin staat
hoe we de gemeente op een duurzame manier,
zonder aardgas, kunnen verwarmen. Stap voor
stap, tussen nu en 2050.

2030 welke oplossing kunt verwachten.” Op de plekken
waar de oplossing nog niet zo duidelijk is doen we extra
onderzoek.

Voorbereiden: isoleren en elektrisch koken

In Nederland willen we in 2050 geen aardgas meer
gebruiken voor koken en stoken. Dit is afgesproken in het
Nationale Klimaatakkoord. “Ook wij zijn op weg naar een
aardgasvrije gemeente”, zegt wethouder Duurzaamheid
Wubbo Tempel. “In de Transitievisie staat hoe inwoners
de overstap kunnen maken.”
De overstap van aardgas naar duurzame verwarming
ziet er niet in iedere buurt hetzelfde uit. Dat ligt bijvoorbeeld aan het bouwjaar van de woningen en de mogelijkheden in de wijk. “We hebben per wijk uitgezocht
welke duurzame alternatieven er zijn voor verwarmen
met aardgas.”
De Transitievisie Warmte geeft inwoners echt
perspectief op wat ze kunnen verwachten op hun plek,
zegt Tempel. “Veel mensen zitten met de vraag: hoe
moet ik verduurzamen? Wat moet ik bijvoorbeeld met
mijn ketel? Antwoorden op deze vragen vinden zij in de
Transitievisie Warmte.” Veel mensen hebben koudwatervrees, merkt Tempel. “Wanneer kan ik nu welke maatregelen nemen? Deze visie is duidelijk over waar je tot
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De meeste inwoners van Krimpen verwarmen hun
woning op dit moment met aardgas en koken op een
gasfornuis. Tempel: “De eerste stap die je kunt nemen,
is minder gas verbruiken en gebouwen klaarmaken
voor aardgasvrij verwarmen. Woningeigenaren kunnen
hun woning dus gaan isoleren.” Bijvoorbeeld het dak,
de spouwmuren, de vloer en de ramen. Daar hoort
ook goede ventilatie bij. “Wie een goed geïsoleerd
en geventileerd huis heeft, hoeft minder aardgas te
gebruiken om het te verwarmen. Het gasverbruik kan
nog verder omlaag als woningeigenaren ook elektrisch
gaan koken.”

Op sommige plekken met veel woningen kunnen
we een lokaal warmtenet aanleggen. “In Krimpen
aan den IJssel zou dat mogelijk kunnen bij de
Vijverflats, Middenweteringflats en in de Stormpolder”, zegt Tempel. Een warmtenet is een net
van leidingen waar warm water doorheen stroomt.
Het warme water kan vanuit verschillende bronnen
komen. In Krimpen aan den IJssel lijkt het logisch
als aquathermie de bron is. De warmte wordt dan
uit water gehaald, soms samen met warmte uit de
bodem. “Een warmtenet kunnen we niet zomaar
aanleggen. We gaan eerst verder onderzoeken of
het echt mogelijk is. We overleggen met gebouweigenaren, zoals woningcorporaties, particuliere
woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren.”

We doen het samen
De overstap naar duurzame verwarming maken we
samen, benadrukt Tempel. “Als woningeigenaar of
eigenaar van een ander gebouw, beslist u zelf welk
alternatief u in uw gebouw gebruikt.” Bij de keuze
voor een warmtepomp bepaalt u welk alternatief
het meest geschikt is voor uw situatie. Een logisch
moment daarvoor is als de cv-ketel vervangen
moeten worden.
De gemeente helpt zoveel mogelijk, bijvoorbeeld
met gerichte informatie over isoleren. “Ook organiseren we inkoopacties. We wijzen ook op subsidies
van de Rijksoverheid voor bijvoorbeeld (hybride)
warmtepompen. Er is sinds kort een subsidie van
de gemeente om over te stappen op elektrisch
koken. En inwoners kunnen gebruik maken van onze
duurzaamheidslening. Zo maken we de overstap zo
betaalbaar mogelijk.”
Meer informatie over de transitievisie warmte vindt u
op krimpenaandenijssel.nl/aardgasvrij.
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Aanslag gemeentelijke
belastingen 2022
Vanaf vrijdag 18 februari ontvangt elke eigenaar en gebruiker van een woning de aanslag gemeentelijke belastingen
2022. Op dit biljet staat de WOZ-waarde. Verder zijn de
aanslagen voor de onroerendezaakbelastingen (OZB)
en de rioolheffing (eigenaarsdeel) te vinden.

Bezwaar maken via bureaus
U kunt bezwaar maken tegen de aanslag wanneer u de
WOZ-waarde te hoog vindt. U ontvangt vaak berichten
van bureaus die zich voordoen als belangenbehartiger
rond bezwarenafhandelingen. Vaak lees je: ‘’WOZ-waarde
te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’’. Dit zeggen
zij, zodat eigenaren hen kosteloos inschakelen voor het
indienen van een bezwaarschrift. Dit is ‘no cure, no pay’.
Dit betekent dat u geen kosten betaalt bij afkeuring van
het bezwaar. Bij toekenning moet u wel betalen.

Bureaus krijgen een standaard kostenvergoeding
Wethouder Wubbo Tempel vertelt dat deze bureaus een
standaard kostenvergoeding ontvangen. Bij een toegekend
bezwaar en wanneer de WOZ-waarde verandert, krijgen zij
deze vergoeding. Het bedrag krijgen zij van de gemeente.
Dit kan stijgen tot € 750,-. Het bedrag baseert zich op het
Besluit proceskosten bestuursrecht. Hierin staat dat de
gemeente de vergoeding alleen verstrekt bij de inhuur van
een bureau dat uw bezwaar behandelt. U heeft zelf geen
recht op deze vergoeding.

Wat levert het op?
Volgens de wethouder ontvangen inwoners bijna geen
voordeel bij een geslaagd bezwaar. Zo levert elke € 10.000,aan vermindering van WOZ-waarde een verlaging van OZB
op van ongeveer € 9,60,-. Ook stijgen de belastingen in het
volgende belastingjaar door het doorberekenen van de
vergoedingen in de OZB.

Zelf bezwaar maken bij gemeente is gratis
Wethouder Tempel benadrukt dat de gemeente er geen
belang bij heeft om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen.
"Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben
liever dat u zelf belt, dan dat u een bureau inschakelt. Als u
ons eerst belt, kijken we samen of de waarde goed is.”

Kijk hier voor meer informatie

Duurzaam verwarmen met een warmtepomp
Wie een goed geïsoleerd huis heeft, kan een volgende
stap zetten. “Inwoners kunnen dan gaan verwarmen met
minder of zelfs geen aardgas.”
Is uw woning gebouwd na 1995 en goed geïsoleerd?
Dan kunt u uw huis meestal al volledig met elektriciteit
verwarmen, zonder aardgas. Dit kan met een all-electric
warmtepomp. Is uw woning wat ouder en iets minder

KORT NIEUWS

Uw buurt aardgasvrij
De overstap van aardgas naar duurzame verwarming
is niet voor iedere buurt hetzelfde. Vul daarom uw
adres in op www.aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/
krimpenaandenijssel en ontdek welke duurzame
oplossing er is voor uw woning.

U kunt via het WOZ-portaal bezwaar maken. Log dan in met
uw DigiD op https://belastingbalie.krimpenaandenijssel.nl.
Op www.krimpenaandenijssel.nl/belastingen vindt u
nog meer informatie. Contact opnemen met team
Belastingen kan telefonisch via 14 0180 of per e-mail:
belastingen@krimpenaandenijssel.nl.
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VETERANEN

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

Geen kwaad
woord over de
Papoea’s
Iedere Nieuw-Guineaveteraan werd onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.
Aan militairen die in 1962 hebben deelgenomen
aan een gewapend optreden werd daarbij een
zogenoemde gesp uitgereikt. Ruud Bakker (1943)
heeft zo’n onderscheiding. Met gesp!
Een vitale man, deze veteraan, met pientere glimogen.
Als hij mij binnenlaat heeft hij zijn jas nog aan. “Ik heb
even buiten een pijp gerookt. Geleerd bij de Papoea’s.”
Na zijn middelbare school meldde hij zich bij de
Marine. Jawel, op zoek naar avontuur. Eerst met de kruiser
De Zeven Provinciën naar de Scandinavische wateren.
“Weer terug in Den Helder werd ik aangewezen om naar
Nieuw-Guinea te gaan met Hr. Ms. Onderzeebootjager
Friesland. Ik vond het wel prima, ik houd van uitdagingen.
Trouwens”, voegt hij er fijntjes aan toe, “over vaccinaties
gesproken, we kregen een zootje prikken, dat wil je
niet weten.”

Papoea’s
Op 17 februari 1962 vertrokken zij naar Nieuw-Guinea.
Via Curaçao en het Panama Kanaal. Op 7 april kwamen
ze in Hollandia aan. Het Nederlandse gezag liep op zijn
laatste benen in dit deel van voormalig Nederlands-Indië.
Soekarno eiste Nieuw-Guinea op en bestookte het
gebied met para’s en infiltranten. “Wij moesten de
Papoea’s daartegen beschermen.”
Als Ruud over de Papoea’s gaat vertellen beginnen
zijn ogen nog meer te schitteren. “Ik herinner me
Koninginnedag in de kampong. Ze kwamen ons met
hun prauwen ophalen. Er werd een varken geslacht en
de kokosnoten vielen uit de bomen. We ruilden onze
sigaretten voor bananen … Geen kwaad woord over
de Papoea’s.” Er is een foto waarop Ruud en zijn maat in
hagelwit uniform vrolijk en ontspannen in de lens kijken.
Op de achtergrond een groep Papoea’s met lange
speren. “Deze mooie kant van de uitzending wil ik voor
ogen houden,” zegt hij.

Infiltranten

of Indonesische vliegtuigen op te sporen. We zagen dat
de para’s gedropt werden. Dat seinden we door naar de
mariniers. Op een dag bombardeerden we urenlang het
eiland Waigeo om de Nederlandse soldaten de gelegenheid te geven aan land te gaan. Het eiland zag wit van de
rook. We gingen ook zelf met landingsvaartuigen aan wal
om de infiltranten op te sporen. Dat was heel spannend.”
Ruud laat een andere foto zien waarop hij een sloep
bestuurt met gevangen genomen Indonesische soldaten.
Met nietsziende blik staren ze voor zich uit. “We mochten
absoluut niet met hen praten.”
Er was meer. Maar daarover wil onze veteraan verder
niet praten. De glinstering verdwijnt uit zijn ogen, hij
wendt zijn blik af. “Daar heb ik het nog steeds moeilijk
mee, ook slapeloze nachten.” Misschien had hij achteraf
gezien die gesp liever niet gehad.

Recherche
In 1966 verliet Ruud Bakker de militaire dienst. Hij solliciteerde bij de politie. Daar wilden ze hem graag
hebben. Eerst bij de geüniformeerde dienst, toen bij de
recherche. Als hij daarover gaat vertellen, gaan zijn ogen
gelukkig weer glimmen.

Er was ook een andere kant. Gewoon oorlog. “Vanuit
Manokwari voeren wij naar de diverse eilanden om para’s
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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

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

ERVAAR DE
WAARDE VAN
SCHOONMAAK
Of het nu om uw container,
gevel of terras gaat.
LéVos maakt ‘t weer
schoon en fris!

ht

TUIN.WONEN.
JACHT.OUTDOOR

96002_Klinker_december_advertentie_opmaak_v2.indd 3
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Kerkweg 170B Ouderkerk aan den IJssel
0180-446960

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

Ik was
op zoek naar
uitdaging

Volg ons op Facebook

&SLAPEN
Zijdepark 2
2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681253
fax 0180 - 683496
www.deweerdwoninginrichting.nl
info@deweerdwoninginrichting.nl

“Een uitzending is de kroon op wat je in de
opleiding geleerd hebt,” zegt veteraan Gerjan
Automobielbedrijf
Lekdijk genoot
73
Tel. 0180
515 055
met veel
overtuiging. Hij
van
zijn
opleiP. en D. Broere BV Krimpen aan den IJssel info@broere.citroen.nl
ding bij het korps Mariniers in Rotterdam.
Onderhoud • Reparatie • Accessoires • Leasing • Financiering
“Ik was op zoek naar uitdaging. Mijn opa,
een
vertelde altijd de
U kunt bij onsNieuw-Guineaveteraan
terecht voor:
spannendste verhalen. Toen ik op de Wereld• Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s
• havendagen
Onderhoud en reparatie (al meer
40 jaar ervaring) aan het werk zag dacht
de dan
mariniers
• Schadereparaties
ik:
dat
is
het!”
In
2008
meldde hij zich aan.
• Financiering en leasing
• Occasions van diverse merken

(meer dan 40 op voorraad!)

De opleiding in de Van Ghent Kazerne in Rotterdam was
Uw Citroën dealer voor de
pittig. “Er vielen veel jongens af. Voor mij was dat juist een
Krimpenerwaard en omstreken
reden om door te zetten. Ik heb er veel geleerd: onderling respect,Bekijk
doorzettingsvermogen,
hulpvaardigheid…
onze occasions op:
WWW.BROERE.CITROEN.NL
Als jij het redt en je maat niet, dan help je hem. Het heeft
me gevormd.” Met trots draagt hij de naam (nee, geen
soldaat) marinier. In Doorn kwam hij in operationele
dienst bij de 21e Infanterie Compagnie. Hij kreeg nog
een medische opleiding en leerde alles over explosieven,
opblazen van versperringen en andere geniewerkzaamheden. Bij zo’n opleiding hoort een uitzending, vindt
Gerjan. In 2012 werd deze wens vervuld. Hij werd uitgezonden naar Kunduz, Afghanistan.

“Het heeft mij gevormd”

te wachten stond. Regelmatig liep een horde kinderen
achter ons aan. Het werd spannend als die kinderen
ineens verdwenen waren. Je werd dan nog waakzamer,
want je weet niet wat er gaat gebeuren. Gelukkig zijn er
geen vijandelijke confrontaties geweest. Wel bij het nabij
gelegen kamp van de Amerikanen. Daar reed een auto
vol explosieven de poort in.”

Kinderen

Waakzaam
“Je weet niet wat je meemaakt als je daar aankomt.
Die ongelooflijke warmte … Je wist het wel, maar de
werkelijkheid is toch anders. Het was ook vreemd om de
08-12-14 15:50
hele dag met je wapen te lopen.” Gerjan was
ingedeeld
bij een Politie Trainings Groep, samen met een twintigtal
marechaussees. Die moesten de Afghaanse agenten
opleiden. “Wij als mariniers brachten hen naar de
politieposten. Onze taak was de weg veilig te maken en
de politieposten te beveiligen.” Van tijd tot tijd gingen
zij ook zelf de dorpen in, met of zonder de Afghaanse
agenten. “De manier waarop de mensen ons benaderden
was heel verschillend,” vertelt Gerjan. “Soms vrolijk,
soms wantrouwend. Eigenlijk wist je nooit precies wat je

Inmiddels weten we dat de Taliban de macht heeft
gegrepen. Is nu alles voor niets geweest? Gerjan aarzelt.
“We kwamen daar met de missie de bevolking te helpen.
Soms leek dat te lukken, soms ook niet.” Gerjan wil graag
alles van de positieve kant bekijken. “Er zijn momenten
geweest dat we iets hebben kunnen betekenen voor
de Afghaanse bevolking. Vooral het contact met de
kinderen vond ik geweldig. Maar of het allemaal echt iets
uitgemaakt heeft, durf ik niet te zeggen. Wel voor mezelf.
Ik weet zeker dat ik alles gegeven heb. Daar wil ik me aan
vasthouden.”
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Lief en leed elke
donderdagochtend

Krimpen krijgt nieuwe
detailhandelvisie
Wat voor gemeente willen we zijn? Dat is de vraag die je
stelt bij het opstellen van een visie. Waarin zijn we sterk en
waarin willen we sterker worden?

Wat is de gewenste voorzieningenstructuur?
De winkels en horeca in een gemeente vormen samen
de voorzieningenstructuur. Hier kunnen inwoners boodschappen doen, maar ook een avondje uit of winkelen.
De coronamaatregelen hebben invloed op die voorzieningenstructuur. Ook de groei van online shoppen en de
behoefte aan bezoekgemak en beleving hebben effect.

Hoe is het nu?

Als je met zoveel plezier je beroep uitoefent, gaat
de tijd snel. Dit jaar viert Karin Snel, dirigente
van Harmonie(dag)orkest Krimpenerwaard,
haar 12,5-jarig jubileum. En het orkest viert met
haar mee. Al 25 jaar repeteren en spelen de leden
met veel plezier samen.
Het Harmonie(dag)orkest werd opgericht in 1996 en
is onderdeel van Muziekschool Krimpen. Sindsdien
repeteren de enthousiaste leden elke donderdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur. “Ooit is het orkest begonnen in
het verenigingsgebouw De Deining”, vertelt Karin.
“Vanaf 2016 spelen we in het vernieuwde Ontmoetingscentrum De Tuyter. Hier hebben we alle luxe en ruimte
om met elkaar samen te zijn.”

Een mooie club mensen
Karin is dit jaar 12,5 jaar dirigente van het Harmonie(dag)
orkest. Met ontzettend veel plezier. “Al 36 jaar ben ik
als docente verbonden aan de Muziekschool Krimpen.
Ik kende het orkest dus goed en wist waar ik voor koos.
Als eerste heb ik de naam Seniorenorkest veranderd in
Harmonie(dag)orkest Krimpenerwaard. Want iedere
volwassene is welkom om mee te spelen, ongeacht de
leeftijd”. Het is een mooie club mensen waarmee Karin
repeteert. “De groep telt zo’n 30 leden. We zijn een
hechte groep en delen lief en leed met elkaar.
De ochtend zorgt voor ontspanning, maar er wordt
ook hard gewerkt. Het is belangrijk dat we ons als orkest
blijven ontwikkelen.” En daar zorgt Karin wel voor met
ruim 40 jaar ervaring als docente, muzikante en dirigente. Als 8-jarig meisje begon ze met trompetspelen
bij Muziekvereniging Concordia. Karin maakte van
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haar hobby haar beroep. Ze studeerde als eerste vrouw
af op trombone aan het Rotterdams Conservatorium.
Twee jaar later behaalde ze haar diploma Orkestdirectie.
“Ik heb mogen werken bij landelijke orkesten, bij grote
musicals, maar ook met Mini en Maxi”, vertelt Karin.
“Al mijn ervaring en tips kan ik delen met mijn leerlingen
van de muziekschool.”

Altviool
Sinds 2,5 jaar studeert Karin altviool bij Natasja van
Doesburg. Ook maakt zij deel uit van het strijkersensemble Clever Strings van de muziekschool. “Ik vind
het heel belangrijk mezelf te blijven ontwikkelen.” Karin
en haar orkestleden zorgen voor mooie optredens in
Krimpen en omgeving. Zo spelen ze graag in verpleeghuizen, bij een nieuwjaarsreceptie of op Koningsdag.
En niet te vergeten: schoolklassen zijn welkom tijdens
repetities voor vragen, het uitproberen van instrumenten
en om naar het orkest te luisteren.

Jubileumconcert op 4 en 5 november
Om het 25-jarig jubileum te vieren heeft het Harmonie(dag)orkest 2 optredens in Ontmoetingscentrum
De Tuyter gepland op vrijdagavond 4 november en
zaterdagmiddag 5 november. Als gast treedt bekend
jazztrompettist Teus Nobel op. Noteer de data alvast in
uw agenda en houd www.muziekschoolkrimpen.nl in
de gaten voor meer informatie.

Enthousiaste leden gezocht
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Slagwerkers
zijn er ruim voldoende. Meer informatie vindt u op
www.muziekschoolkrimpen.nl.

30

Krimpen aan den IJssel ligt op de grens van een sterk
verstedelijkt gebied. Aan de ene kant ligt Rotterdam
en aan de andere kant het groene, open landschap van
de Krimpenerwaard. Vlakbij liggen grote clusters van
voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan RotterdamCentrum, Alexandrium, Capelle XL en de sinds kort
gemoderniseerde Koperwiek in Capelle aan de IJssel.
In het landelijke Krimpenerwaard liggen vrij kleine
kernen en voorzieningencentra.

Horeca: vooral traditionele eetgelegenheden
De horeca in Krimpen aan den IJssel bestaat vooral
uit traditionele eetgelegenheden, zoals restaurants
en lunchrooms. Ook is er fastfood, zoals de snackbar,
bezorg- en afhaalgelegenheden en grillrooms.
Daarnaast zijn er drinkgelegenheden die ook ’s avonds
open zijn. Ongeveer de helft van het aanbod in de
gemeente is te vinden in centrumgebieden.

Colofon

Waar willen we naartoe?
Kijkend naar de toekomst wil het college verschillende
zaken aanpakken. De hoofdambitie is het aanbieden
van een zo breed en compleet mogelijk voorzieningenaanbod voor de inwoners. Om dit doel te behalen, willen
wij winkels en horeca zoveel mogelijk samenvoegen in
vitale en toekomstbestendige centra. In Krimpen aan den
IJssel zijn deze centra Crimpenhof, wijkcentrum De Korf
en buurtcentrum De Olm. Bovendien zorgen deze centra
voor meer sociale ontmoetingen en saamhorigheid.
En ze liggen op korte afstand voor de inwoners.

College heeft ambities
Het college heeft ambities voor zowel vitale centrumgebieden als aantrekkelijke woongebieden. Bij veel
winkel- en horecafuncties liggen kansen voor verbetering
van de leefomgeving. Tegelijkertijd is de gemeente op
zoek naar potentiële locaties voor woningbouw.

De wethouder is tevreden
Wethouder Anthon Timm zegt het volgende over de
nieuwe detailhandelvisie: “Ik ben blij met de update van
de detailhandel- en horecastructuurvisie. Dit schept
duidelijkheid aan de inwoners en ondernemers en geeft
richting aan de toekomst van Krimpen aan den IJssel.
Zo blijft het een levendige en interessante gemeente”.

De gemeenteraad besluit over de visie
De gemeenteraad stelt de visie uiteindelijk vast.
Het college overhandigt het voorstel in februari 2022
aan de gemeenteraad. Bij belangstelling voor de
complete detailhandel- en horecastructuurvisie kijkt
u op www.krimpenaandenijssel.nl/detailhandel.
Wilt u uw mening delen? Stuur dan een mail naar de
griffie: griffier@krimpenaandenijssel.nl.
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Transitievisie warmte:

Ventileren

Elektrisch
koken
Zonnepanelen

Elektrische
warmtepomp

Stormpolder, Vijverflats
en Middenweteringflats

Lokaal
warmtenet

Warmte
uit de
buitenlucht

Hybride
warmtepomp

Voor gebouwen
gebouwd na 1995.
Lansingh Zuid

Warmte
uit de
buitenlucht
en ventilatie

Voor gebouwen
gebouwd vóór 1995.
Kortland-Noord en
Kortland-Zuid, Boveneind,
Oud Krimpen en
Langeland

Daarna

Hoe gaat Krimpen aan den IJssel over
van aardgas op duurzame verwarming?
Eerst
Isoleren

Gas

We voeren uit

Warmte uit
oppervlaktewater

We onderzoeken

• De acties die in de duurzaamheidagenda 2021-2024 staan

Warmte uit
de grond

We informeren

• De mogelijkheden voor een
warmtenet in de Stormpolder,
bij de Vijverflats en bij de
Middenweteringflats

Wat doet de gemeente?
• Over isoleren, duurzame verwarming
en zonnepanelen
• Over subsidies
• Speciale doelgroepen, zoals VvE’s
• Samen met ons energieloket

U kunt de volledige tekst van de transitievisie warmte lezen op krimpenaandenijssel.nl/aardgasvrij

