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Hoi, 

Weet je nog dat je in maart kon stemmen op een politieke partij in Krimpen aan den IJssel? In de
afgelopen maanden hebben mensen waarop gestemd is, veel gepraat en vergaderd. Daaruit zijn
3 partijen gekomen die de komende 4 jaar een coalitie vormen. 

Een coalitie is een soort van groep met partijen die de gemeente gaat besturen.  Zij regelen
namelijk ook de wethouders. De 3 politieke partijen zijn Leefbaar Krimpen, SGP en CDA. Wat ze
de komende 4 jaar willen doen, hebben ze in het bestuursakkoord gezet. Dit bestuursakkoord
heeft heel veel verschillende onderwerpen en de titel is ‘SAMEN VERSCHILLEND’. Met dit plan
houden we Krimpen fijn  voor iedereen. Om te leven, te wonen en te werken. Een dorp waar
iedereen telt en mee kan doen. 

Misschien ken je het woord ‘regering’ wel als het gaat om Nederland (met ministers en de Tweede
Kamer). Ook in Krimpen aan de IJssel hebben we mensen die plannen bedenken en helpen om
deze waar te maken of beter te maken. Deze mensen noemen we in het bestuursakkoord ‘het
college’. Daarin zit de burgemeester, maar ook wethouders die er samen met de raad op letten
dat de gemeente goede plannen maakt en uitvoert. Best moeilijke woorden, maar wie weet lukt
het je om deze te onthouden! 

Natuurlijk gaan we die plannen niet alleen uitvoeren. Daar hebben we de inwoners van Krimpen
bij nodig, Én de andere politieke partijen die gekozen zijn bij de verkiezingen in maart. En omdat
de 3 partijen het belangrijk vinden dat jij ook weet wat er allemaal in de politiek van Krimpen
gebeurt, krijg jij deze brief over de plannen te zien. Lees je mee? 

Per onderwerp uit het plan leggen we uit wat er gaat gebeuren. Je hoeft het natuurlijk niet in één
keer te lezen, dat is misschien wel veel. 

En o ja, als je vragen hebt; vergeet ze niet te stellen hè? Dat kan bijvoorbeeld door te mailen naar
de e-mailadressen van de drie politieke partijen onderaan deze brief. 

Een hartelijke groet van,

Oscar Suijk - Leefbaar Krimpen
Arrèn van Tienhoven - SGP Krimpen aan den IJssel
Gerrit Jan Miedema - CDA Krimpen aan den IJssel

 



Bestuur en veiligheid
We gaan er hard aan werken dat we alles in Krimpen aan den IJssel samen
gaan doen. Samen ergens aan werken zorgt voor een betere oplossing van
problemen. Ook helpt het meer mensen. 

In de komende periode werken we aan een duidelijkere website waarop je alle
informatie over Krimpen aan den IJssel kan vinden. Hierdoor kan iedereen op
de hoogte zijn over wat er speelt. 

Als we nieuwe plannen bedenken, vragen we de mensen die ermee te maken
hebben zo snel mogelijk mee te denken. Hierdoor maken we betere plannen.
Ook blijven we mensen die het internet lastig vinden, helpen om informatie te
vinden. 

Helaas komt het voor dat inwoners zich niet veilig of tevreden voelen. Daar
gaan we meer ons best voor doen. Dat gaan we doen door meer van te voren
mee te denken hoe dit kan ontstaan. Ook gaan we sneller reageren en
oplossingen zoeken. 

Dat we een eigen brandweerkazerne hebben, willen we graag zo houden!
Maar het is ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld ambulances op tijd zijn. Hier
blijven we op letten en hiervoor werken we ook samen met andere
buurtgemeenten. 

In Krimpen zijn er veel verschillende mensen. Dat vinden we mooi en willen
we graag zo houden. Met elkaar zorgen we ervoor dat er respect voor
iedereen is. Dat we allemaal onderdeel van Krimpen zijn. En dat we - ook met
woorden - netjes met elkaar omgaan. 

We vinden het belangrijk dat het op zondag rustig is in ons dorp. Sommige
winkels zijn op zondagmiddag open. We organiseren op die dag geen nieuwe
dingen. 

 



Als je om je heen kijkt zie je van alles in Krimpen aan den IJssel: bomen,
gebouwen en wegen. Wat we met al deze plekken doen noemen we
'ruimtelijke opgaven'.

Er is niet zoveel ruimte over. Daarom maakt het college een nieuwe visie
(idee/plan) hoe we met de ruimte om moeten gaan. Dit kost best veel tijd,
omdat we over veel zaken moet nadenken. 
 
Het hart van Krimpen
Zo denken we bijvoorbeeld na over het winkelcentrum Crimpenhof. Nu de
Grote Kruising en de wegen rond het winkelcentrum zijn verbeterd, gaan we
nadenken hoe we het winkelcentrum verbeteren. Het moet een plek worden
waar je terecht kan om te winkelen, te eten en te drinken. Een plek waar je
misschien wel gezellig kan wandelen, kunstwerken kan bekijken of naar een
kindertheatervoorstelling kan gaan. 

Woningen
Door de plannen die we maken voor Krimpen, willen we ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk mensen in Krimpen kunnen (blijven) wonen.

Daarom wordt er ook gekeken welke soort woningen gebouwd moeten
worden. Willen we bijvoorbeeld heel grote, of juist heel kleine huizen
bouwen? Het is in ieder geval duidelijk dat er veel woningen moeten komen
voor mensen die niet veel geld hebben. En daar gaan we ons best voor doen!
Wat in ieder geval ook moet gebeuren, is de bouw van kleine huizen voor
mensen die alleen of met 2 personen wonen.

In de wijken van Krimpen gaan we er ook voor zorgen dat winkels goed
bereikbaar zijn. En dat problemen die er soms in een woonwijk zijn, snel
worden opgelost. Het helpt als voor iedereen duidelijk is waar je terecht kunt
met vragen. Dat gaan we dan ook goed regelen.

Naast het bouwen van woningen zijn er ook plannen voor nieuwe gebouwen. 

 

Ruimtelijke opgaven



Ruimtelijke opgaven
Duurzaamheid 
Het is belangrijk dat we goed met het klimaat omgaan. Daarom denken we na
hoe we ervoor kunnen zorgen dat Krimpen in 2050 ‘klimaatneutraal en
gezond’ is. Dat betekent dat we met elkaar veel beter voor het milieu en de
natuur gaan zorgen. We gaan jullie hier later nog meer over vertellen, want
we gaan hier met elkaar hard aan werken.
 
 Als het voor mensen te duur wordt om gas en licht te betalen, noemen we dat
energiearmoede. Dit vinden we heel erg. En daarom gaat het college haar
best doen om die mensen te helpen. 

Verkeer en veiligheid
Veiligheid in het verkeer is voor ons een ontzettend belangrijk onderwerp. Je
wil toch veilig naar school en naar je werk kunnen rijden? Jullie kunnen zelf
aangeven waar het onveilig is en het college wil daar graag naar luisteren. Zo
gaan we nieuwe rotondes maken. Ook denken we na hoe we andere
gevaarlijke plekken in Krimpen veiliger kunnen maken. 

Afval
In de komende 4 jaar kijken we hoe er nog meer en beter afval gescheiden
kan worden. We hebben daarvoor nog niet echt plannen, maar misschien heb
jij een goed idee? Het is in ieder geval erg belangrijk!

 



Maatschappelijk domein
De gemeente Krimpen regelt allerlei dingen voor inwoners. De plannen die
wij hiervoor maken noemen we het 'maatschappelijk domein'. Zo bouwen we
bijvoorbeeld aan een nieuwe school en  werken we er met elkaar hard aan dat
iedereen kan sporten. 

Ook is er het plan om bij het Zwaneneiland een groot sportplein te maken,
waar verschillende sporten gedaan kunnen worden. 

Omdat het ook fijn is dat iedereen naar een museum, concert of feest kan,
krijgt ieder kind, mensen met weinig geld én de ouderen een Rotterdampas.
Ook doen we ons best dat iedereen terecht kan bij de bibliotheek en dat de
bibliotheek naar scholen toe gaat. 

Het staat ook in de plannen dat we het leuk vinden als er grotere feesten
geregeld worden. Of dat een speciale dag georganiseerd wordt door
bijvoorbeeld de sportclubs en de muziekschool. 

Krimpen kent veel verhalen van vroeger. Het is belangrijk dat deze niet
vergeten worden. Daar gaan we ons best voor doen.  

Het is belangrijk dat iedereen in Krimpen veilig kan sporten, naar school kan
gaan, kan werken en kan wonen. We denken niet overal hetzelfde over. Maar
dat maakt niet uit, want het is juist mooi dat iedereen verschillend is. Niemand
mag dus aangekeken worden of vervelende dingen te horen krijgen van een
ander. Alle inwoners zijn welkom, doen mee en horen erbij. We blijven hier
aandacht aan besteden. 

In de komende 4 jaar zorgen we er ook met elkaar voor dat het college goed
samenwerkt met de bedrijven en de mensen die in Krimpen werken.
Bijvoorbeeld met de schippers: zo krijgt de haven in de Sliksloot groot
onderhoud. 

 



Sociaal domein
Als het gaat om dingen die te maken hebben met werk, meedoen in de
maatschappij, zorg en jeugd, noemen we dit het sociaal domein. Hierbij
ondersteunen we kwetsbare inwoners, dus mensen die extra hulp of zorg
nodig hebben. 

We denken bijvoorbeeld na over het verbouwen van huizen. Hierdoor kunnen
mensen langer thuis blijven wonen. Maar ook hoe we mensen kunnen helpen
als het helaas niet meer gaat. Door het coronavirus en de komst van
vluchtelingen hebben we te maken gekregen met meer mensen die hulp
nodig hebben. 

Ook jonge mensen hebben soms hulp nodig. We hopen dat veel van hen in de
buurt van hun huis geholpen kunnen worden, zodat hun normale leven zoveel
mogelijk door kan gaan. 

Er zijn in Krimpen nog best veel mensen die niet werken. We willen meer ons
best gaan doen dat ze toch aan het werk kunnen. 

Ook leven er te veel mensen in armoede, waardoor ze niet mee kunnen doen
met bijvoorbeeld sport. Samen met andere gemeentes in Nederland maken
we een plan om dit toch mogelijk te maken. Want het is belangrijk dat
iedereen dezelfde kansen heeft. 

We willen niet alleen bezig zijn met mensen die echt ziek zijn, maar er ook
voor zorgen dat mensen gelukkig en tevreden zijn. Dit noemen we ‘Positieve
Gezondheid’. Ook gaan we door met het vertellen over gevaren van drugs en
kijken we naar de mogelijkheden van een verbod hierop. 

Alles bij elkaar gaan we ons best doen dat Krimpen de gezondste gemeenste
van Nederland wordt. Dat is nogal wat! Dit duurt vast nog wel een tijd, maar
met kleine stapjes kunnen we iets moois bereiken. 

We hopen dat mensen in Krimpen gezond en gelukkig zijn en we willen er
veel aan doen om iedereen hierbij te helpen. 

 



Geld
Het is belangrijk dat er genoeg geld is voor alle plannen. Op dit moment is het
goed geregeld en is er ook nog een reservepotje met geld. Met alle plannen
die we maken, blijven we kijken dat we niet teveel geld uitgeven. Daarnaast
kijken we of we met het geld dat over is, bewoners kunnen helpen die dingen
willen kopen of regelen om beter voor het klimaat te zorgen. 

 



Heb je nog vragen? 
Stel ze dan aan 1 van de politieke partijen!

Leefbaar Krimpen - Oscar Suijk 
secretariaat@leefbaarkrimpen.nl

SGP Krimpen aan den IJssel - Arrèn van Tienhoven 
 krimpenaandenijssel@sgp.nl

CDA Krimpen aan den IJssel - Gerrit Jan Miedema   
info@cdakrimpen.nl 


