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22 september
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29 september
Informatieve
raadscommissie

9

Iedereen is welkom bij het
Regenboognetwerk

6 oktober
Besluitvoorbereidende
commissie

13 oktober
Besluitvoorbereidende
commissie

3 november
Besluitvoorbereidende
commissie – begroting

10 november
Raadsvergadering –
begroting

Nog even geduld

17 november

Op maandag 11 juli openden we de vernieuwde Grote
Kruising weer volledig voor verkeer. De klus werd een
half jaar eerder dan gepland geklaard. En ruim binnen
budget. Betekent dit dat de werkzaamheden nu klaar
zijn? Nee, nog even niet. Op dit moment wordt er
nog gewerkt aan de 7e en laatste fase van dit project.
Nog even geduld dus.

Informatieve
raadscommissie

24 november
Besluitvoorbereidende
commissie

Kijk voor de volledige agenda en meer informatie op
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.
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Gevluchte Oekraïense
onderwijzeres Halyna

Verkiezing polderdichter Krimpen aan
den IJssel en Krimpenerwaard
polderdichterkrimpenerwaard@kpnmail.nl

Tot 3 oktober
Samantha van der Wouden met
3-dimensionaal werk – de Tuyter

4 oktober tot 28 november
Expositie: Beelden van Ouderdom – de Tuyter

4 november 20.00 uur
Jubileumconcerten Harmonie Dagorkest
Krimpenerwaard – de Tuyter

5 november 14.30 uur
Jubileumconcerten Harmonie Dagorkest
Krimpenerwaard – de Tuyter

29 november tot januari 2023
Werk van Tawab Safi – de Tuyter
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Krimpen is klaar
voor de stap!

24-25

Oude verhalen: Duurzaam
duurt het langst!

UITAGENDA
Elke 1e woensdag van de maand
(7 september tot 7 december)
Taekwondo – Vriendjes/vriendinnetjesdag bij T.A.NIMJAE

25 november 20.00 uur
Marjolein Meijers (bekend van de Berini's)
met soloshow Tijdloos – Theater de Tuyter
Kijk voor meer culturele -en sportieve activiteiten op
www.uitagendakrimpen.nl.
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Digitale oplichting: het
kan óók u overkomen

35+37

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 6 december tot en
met 21 februari. 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@krimpenaan
denijssel.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.

Er zijn 3 partijen die de komende 4 jaar met elkaar aan
de slag gaan. Hugo van der Wal (SGP) en Wubbo Tempel
(CDA) blijven wethouder. Kirsten Jaarsma en John
Janson (beide Leefbaar Krimpen) voegen zich hieraan
toe. Vanaf pagina 4 leest u een groot interview met deze
4 wethouders. Maak kennis met ze en lees meer over
hun ambities voor Krimpen.
Op pagina 12 leest u een verhaal over de Oekraïense
vluchtelingenopvang. De 25 veiligheidsregio’s in
Nederland kregen van de overheid de opdracht om
zo snel mogelijk ieder 2000 opvangplekken voor
Oekraïense vluchtelingen te vinden. Inmiddels hebben
we in Krimpen al ruim 86 vluchtelingen kunnen
opvangen. Halyna is vluchteling en onderwijzeres.
Lees haar verhaal in deze Klinker!
Tijdens de laatste vergadering van de kindergemeenteraad kwamen we bijeen om het beste idee te kiezen.
De kinderen bedenken een plan. De gemeente voert dit
uit. Het winnende idee is gericht op meer activiteiten
voor mindervaliden in Krimpen. Erg belangrijk!
Bekijk het idee op pagina 29. Op pagina 32 leest u een
artikel over digitale fraude. Blijf alert! Het kan ook u
overkomen. Oplichters gebruiken nepaccounts via
WhatsApp of proberen pincodes en pasjes van u te
stelen. Wellicht is het u of iemand in uw omgeving al
overkomen. Lees de tips en voorkom oplichting.
In deze Klinker vindt u ook de verhalen van de Krimpense veteranen Jan en Jasper. De rubriek ‘Wat doet de
gemeente’ gaat over de aanpak van woonoverlast in de
gemeente. U leest hier meer over de rol van de gemeente
en wat u zelf kunt doen om woonoverlast te voorkomen.
En niet te vergeten…. In het midden van deze editie vindt
u een speciale mini-Klinker geheel in het teken van duurzaamheid. Ontdek meer over duurzaam Krimpen en lees
over nuttige tips om uw huis en tuin te verduurzamen.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

COLLEGE

Het nieuwe college is
ambitieus en vol vertrouwen
Nieuwe wethouders zijn geen onbekenden

Krimpen aan den IJssel heeft een nieuw college.
2 wethouders waren er de vorige bestuurs
periode ook al bij. 2 wethouders treden na een
pauze opnieuw aan. Wat zijn de ambities
van deze nieuwe ploeg?
De coalitiepartners Leefbaar Krimpen, SGP en CDA
presenteerden in juni een akkoord. Bewust noemden
zij dat document een bestuursakkoord en geen
coalitieakkoord. “We willen daarmee uitstralen dat
het geen akkoord is dat in achterkamertjes tot stand
is gekomen”, zegt wethouder Hugo van der Wal.
“We hebben 2 keer een inloopochtend georganiseerd
waar organisaties en inwoners input konden geven.
Daar kwamen veel mensen op af. Alle organisaties
staan met een bedankje in het akkoord.”

Het akkoord draagt als titel Samen Verschillend
“Die naam geeft aan dat er partijen met elkaar samenwerken die qua principes en agenda ver uit elkaar lijken
te staan”, zegt wethouder Kirsten Jaarsma. “Maar we
hebben gekeken naar de overeenkomsten en niet
naar de verschillen. We geloven dat daaruit iets moois
kan ontstaan.” Van der Wal vult aan: “Wij hopen dat de
Krimpenaren zeggen: ‘Kijk, als het de uitersten in de
Krimpense politiek lukt elkaar het vertrouwen te geven,
dan moet het ons ook lukken om elkaar binnen de
Krimpense samenleving te vinden.” Wethouder Wubbo
Tempel: “Het mooie is ook dat het een akkoord vol actie
is. Er is inhoudelijk gewoon heel veel overgebleven om
samen mee aan de slag te gaan.”

Visie op Krimpen als geheel
Het bestuursakkoord licht een aantal thema’s uit.
Allereerst is dat het thema Visie op Krimpen. Tempel
licht toe: “We hebben wel een Woonvisie en een
Centrumvisie. Maar nog geen visie op Krimpen als
geheel. Wat is Krimpen, wat wil Krimpen zijn? Dat gaan
we nu formuleren. Dat is goed en handig, ook met het
oog op de Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2023.”

Wonen in Krimpen
Een ander thema is Wonen in Krimpen. “Nederland zit
in een wooncrisis en die gaat ook Krimpen niet voorbij”,
zegt Jaarsma. “Ik vind het belangrijk dat vooral senioren
en jonge mensen meer kans maken op de woningmarkt.
Tegelijkertijd is er niet veel ruimte om nieuwe woningen
te bouwen. Slechts voor zo’n 500 tot 600 stuks. We willen
er vooral voor zorgen dat huizenbezitters door kunnen
stromen naar een passende woning.
We willen nieuwe woonvormen realiseren voor oudere
mensen. Sommigen wonen nu bijvoorbeeld in een te
groot huis. We willen een woonvorm bouwen waar zij zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Zo komen er
woningen vrij voor starters en jonge gezinnen.”

Meer participatie is noodzakelijk
Het nieuwe college wil deze periode ook actief
werken aan meer participatie. “We willen het
wijkwethouderschap intensiveren”, zegt wethouder
John Janson. “Ook gaan we wijkmanagers aanstellen.
Zij gaan alle organisaties en partners in de wijken
met elkaar verbinden.”

Duurzaamheidsagenda voortzetten, ambitieus
vervolg vormgeven
Een ander thema is duurzaamheid. Wethouder Tempel
gaat zich hier ook deze collegeperiode weer mee
bezighouden. “We gaan eerst de duurzaamheidsagenda
2022-2024 voortzetten. Daarmee hebben we Krimpen
al flink in beweging gekregen. Als deze agenda is
afgelopen, gaan we een vervolg neerzetten dat minstens
zo ambitieus is.”
De belangstelling voor duurzame oplossingen is door de
stijgende energieprijzen enorm toegenomen, signaleert
Tempel. “De hoeveelheid zonnepanelen in het dorp
stijgt gigantisch.” De wethouder gaat veel Krimpenaren
weer blij maken met subsidies, leningen en adviezen.
“Inmiddels weten steeds meer mensen deze potjes met
geld gelukkig te vinden.”
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Even Neven
planeet. Ook het Octaaf/Mozaïek komt aan de beurt.
Dat worden 4 jaren van heipalen en bouwvakkersbusjes. Ik heb daar veel zin in en ben blij als alles goed
verloopt.” Ook de financiën ziet Tempel als een uitdaging. “We staan er financieel weer goed voor, maar
toch is het belangrijk altijd goed op te blijven letten.”

Ambities: stimuleren sociale cohesie en
ondernemersklimaat
Wethouder Jaarsma heeft zin om met de nieuwe
portefeuille Veerkrachtige Wijken aan de slag te
gaan. “Krimpen telt 6 wijken met ieder zijn eigen
karakter. In al die wijken willen we de sociale cohesie
stimuleren. Krimpen is nog steeds een dorp waar
mensen naar elkaar omzien. Dat koesteren we.
Maar de sociale verbinding staat wel onder spanning.”
Jaarsma denkt aan inzetten op welzijnswerk en
kleinschalige evenementen.

Vlnr. Hugo van der Wal, Wubbo Tempel, Kirsten Jaarsma en John Janson.

Centrumontwikkeling: op naar een hart van Krimpen
Wethouder Van der Wal houdt zich de komende periode
bezig met het project Centrumontwikkeling. Er is
behoefte aan een bruisend hart van Krimpen, merkt hij
op. “We zien de leegstand in de Crimpenhof. We zien het
bredere gebied in het centrum dat wordt herontwikkeld.
Hoe kunnen we nou alle voorzieningen beter op elkaar
aan laten sluiten. Zodat het ook leuk is om er te slenteren.
Of op een terrasje te zitten en te shoppen?”

Het is een grote legpuzzel
De kunst is om er met een moderne bril naar te kijken,
meent de wethouder. “Het ouderwetse winkelen is
voorbij. Vroeger was het op koopavond druk en gezellig.
Nu kun je er een kanon afschieten en je raakt niemand.
Veel mensen shoppen online. Hoe kun je zo’n winkelcentrum nieuw leven inblazen? En hoe kunnen we het
gebied eromheen erbij betrekken? Eigenlijk is het een
grote legpuzzel.”

Aandacht voor kwetsbare inwoners,
blijven kijken naar het individu
Een volgend thema is: er zijn voor onze kwetsbare inwoners. Ook in deze collegeperiode gaat Van der Wal zich
inzetten voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid
van de Wmo en jeugdhulp. “Zodat iedereen die het écht
nodig heeft, hier gebruik van blijft maken. Dat betekent
maatwerk. Niet alleen kijken naar de regels, maar naar
het individu.” Veel mensen zijn kwetsbaar, vertelt Van der
Wal. “Onze gemeente vergrijst ook bovengemiddeld.
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Dat vraagt veel van de samenleving. Het is belangrijk dat
we aan de voorkant goede keuzes maken. Zodat mensen
er straks niet alleen voor staan.”

Ambities: snelle besluitvorming Algerabrug,
onderwijshuisvesting
Wat zien de wethouders als hun grootste ambitie de
komende jaren? Wethouder Janson noemt zijn rol in
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT) van de rijksoverheid. Een rol die hij
tijdens zijn vorige periode als wethouder ook al op zich
nam. “Binnen het MIRT-verband ga ik me sterk maken
voor onder meer een snelle besluitvorming over de
toekomst van de Algerabrug en de toeleidende wegen.
Wordt dat een pakket maatregelen zonder aanpassingen
aan de Algerabrug of juist een pakket mét aanpassingen.
Het komende halfjaar kiezen we voor 1 van deze varianten.”

Buitenruimte en klimaatadaptatie
Janson gaat zich verder bezighouden met de thema’s
buitenruimte en klimaatadaptatie. Hij ziet dat als een
mooie klus. “Deze thema’s hebben alles met elkaar
te maken. We willen de buitenruimte op een manier
onderhouden en inrichten die goed is voor het milieu.
Het is belangrijk dat we dat afstemmen op de
(toekomstige) klimaatverandering.”

Onderwijshuisvesting is een belangrijke opgave
“We zetten nu al echt concrete, nieuwe stappen.
Zo tekenden we de bouwopdracht voor de Groei-

Van der Wal heeft deze periode de portefeuille
Economische Zaken. “Dat is voor mij nieuw. Ik ben
econoom, dus ik vind het leuk om iets met die
achtergrond te kunnen doen. Maar ik wil er vooral
heel praktisch mee aan de slag. Het contact met
Krimpense ondernemers aanhalen en samen kijken
hoe we het ondernemersklimaat verder kunnen
stimuleren.”

Alle vertrouwen in de komende periode
De 4 gaan er de komende periode wat moois van
maken. Janson: “Ik wandelde gemakkelijk het raadhuis weer binnen, het voelt vertrouwd. Ik heb er
ongelofelijk veel zin in.” Ook Jaarsma heeft sinds haar
aantreden een gevoel van thuiskomen. “Ook omdat
ik inwoner van Krimpen ben en de afgelopen 2 jaar
bepaalde dossiers ben blijven volgen. Maar ook het
team ambtenaren en de positieve reacties van de
inwoners zelf dragen daar aan bij.”
Tempel gaat de komende jaren met vertrouwen
tegemoet. “Het was voor ons wel echt een proces
om met mensen uit partijen die heel verschillend
zijn een team te bouwen. Dat is goed gelukt. Omdat
dat proces al in de formatie heeft plaatsgevonden,
hebben we er nu alle vertrouwen in.”
Van der Wal sprong voor zijn gevoel 2 jaar geleden
op een rijdende trein. “Toen ben ik in het diepe
gegooid. Inmiddels heb ik mijn vlieguren gemaakt.
Dat maakt dat ik nu enigszins ervaren van start kan.
Ik vind het een voorrecht dat ik, als geboren en
getogen Krimpenees, mij opnieuw mag inzetten
voor de gemeente. En de gemeenschap waar ik mij
enorm mee verbonden voel.”

Tour de France
De Tour de France – die ligt als u dit leest al weer een
poosje achter ons. Toch wil Neven even vertellen dat hij
zijn hart eraan heeft verpand. Wat een bovenmensenlijke prestaties, wat een coöperatie, wat een individuele
hoogstandjes, wat een heroïek, wat een dramatiek…
Het lijkt het leven zelf wel, the struggle for life.
Voor mij was het hoogtepunt niet de Alpe d’Huez,
maar het moment dat de Geletruidrager op zijn rivaal
wachtte die onderuit was gegaan. Ik zie het bij voetbal
al gebeuren. Memphis Depay staat alleen voor het doel
en wacht met schieten tot de verdedigers hun plaats
weer hebben ingenomen. Ondenkbaar. Geef mij de
fietsers maar.
Je begrijpt dat ik mij de Krimpense wielerronde op
23 juli niet liet ontnemen. Met de Tour in mijn achterhoofd verwachtte ik drommen mensen achter strenge
dranghekken. Bij de Groenendaal waren wel dranghekken, maar geen toeschouwers. Nou ja, een official
die zenuwachtig in zijn portofoon stond te roepen.
Zou het afgelast zijn? Nee hoor, daar kwam een auto
met knipperende koplampen de bocht om. Daarachter
een zwerm wielrenners die als met onzichtbare
draadjes aan elkaar verbonden en zonder snelheid te
minderen de Middenwetering opzoefden. Schitterend.
Verbeten gezichten met de neus op het stuur, geconcentreerd tot in hun haarwortels. Het parcours was korter
dan dat van de Champs-Elyseés, want na een paar
minuten waren ze er weer. Sommige renners hijgden
nu achter het peloton aan. Dat trapte meedogenloos
door. De achterblijvers moesten op eigen kracht naar
de eindstreep. Zo is het leven nu eenmaal.
In de buurt van de Crimpenhof waren meer mensen
op de been. Een gezellige drukte. Overal groepjes
kijkers die commentaar leverden of gewoon mooiweerpraatjes uitwisselden. Sport verbroedert, zag ik,
terwijl de dames op hun racefiets om de paar minuten
langssuisden. Het peloton werd bij iedere ronde verder
uit elkaar getrokken. Helaas, er moesten ook renners
afhaken. Op de Koekoekstraat stond er een naast haar
fiets. Alleen haar trieste blik volgde nu haar voorbijzoevende kompanen. “Mijn benen zaten vast,” zei ze.
“Ik kwam niet meer vooruit.” Niemand had op haar
gewacht.
Wat is wielrennen toch een prachtige metafoor voor
ons ploeterende bestaan.
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A.D.B. Dakbedekkingen
nieuwbouw, renovatie en isolatie

Iedereen in Krimpen
moet zichzelf kunnen zijn

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

Regenboognetwerk Krimpen zet zich in voor acceptatie en zichtbaarheid

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!

Kees is voorzitter van het Regenboognetwerk
Krimpen. Hij wist al op jonge leeftijd dat hij
op jongens viel. Toen zijn omgeving erachter
kwam dat hij op mannen valt, werd dat niet goed
ontvangen. Zijn ouders stuurden hem naar een
psychiater om van zijn ‘ziekte’ af te komen.
Dat was in de jaren ’60. Inmiddels is conversietherapie
(homogenezing) verboden. De worsteling met zijn
geaardheid is zijn hele leven bij hem gebleven. Hij is
actief geworden voor het Regenboognetwerk om
acceptatie van andere geaardheid dan de hetero seksuele maatschappelijke norm voor elkaar te krijgen.

“Trots kunnen opgroeien met 2 moeders”
Ook Annemieke is een trots lid van het regenboognetwerk. Zij woont sinds haar 10de in Krimpen aan den
IJssel. Ze is getrouwd met een vrouw met wie zij samen
een zoontje heeft. “Ik zit bij het Regenboognetwerk
omdat ik het belangrijk vind dat iedereen, maar dan ook
echt iedereen uit Krimpen zichzelf kan zijn. Of je nou
hetero bent, homo, lesbienne, aseksueel of wat anders.”
Annemieke zegt dat zij het belangrijk vindt dat haar
zoontje moet kunnen opgroeien met 2 moeders zonder
nare opmerkingen van een ander.

Iedereen is welkom bij het Regenboognetwerk
Het Regenboognetwerk bestaat nu uit 9 leden.
Zij organiseren activiteiten en manifestaties voor de
LHBTI+-community. Het doel van de organisatie is meer
zichtbaarheid en meer acceptatie in Krimpen aan den
IJssel. Zo organiseren ze bijvoorbeeld evenementen
op Coming Out Day in oktober en op de Internationale
Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) in mei.
Bovendien verspreidt het Regenboognetwerk flyers en
gaan de leden graag het gesprek aan met iedereen die
vragen heeft. Ook bij het hijsen van de regenboogvlag is
de organisatie aanwezig.

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

De leden verdelen onderling de taken

STAD EN LANDSCHAP 39 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 515 237 . WWW.HONDA-VANROON.NL
De leden van het Regenboognetwerk

Een veilige omgeving voor vragen of hulp
Het Regenboognetwerk is een organisatie in Krimpen
aan den IJssel die staat voor acceptatie en meer zichtbaarheid voor de LHBTI+-community.
“Ik zit in het Regenboognetwerk om ervoor te zorgen dat
jonge mensen of pubers niet hoeven mee te maken wat
ik heb meegemaakt.” Kees wil meer bekendheid rondom
het Regenboognetwerk en de community. Zodat mensen
met vragen of problemen daar terecht kunnen. “We doen
wat we kunnen om acceptatie voor elkaar te krijgen.”

BINNENWEG 1 . KRIMPEN AAN DEN IJSSEL . 0180 550 544 . WWW.ROOCAR.NL

Er is een secretariaat, een voorzitter en een vacature
voor een penningmeester. “Iedereen mag lid worden.
Ook mensen buiten Krimpen aan den IJssel. Je hoeft ook
niet tot de LHBTI+-community te behoren. Zolang je de
community een warm hart toedraagt, ben je welkom”.
Het eerstvolgende evenement vindt plaats op Coming Out
Day op dinsdag 11 oktober. In de ochtend hijst de gemeente
en de community weer de regenboogvlag. ’s Avonds is er
in De Tuyter een Coming Out Day comedy café.
Heeft u vragen over het Regenboognetwerk of de
LHBTI+-community? Of wilt u zich aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar regenboognetwerkkrimpen@
outlook.com. Wilt u ook naar het comedy café 11 oktober?
Bestel kaarten via www.uitagendakrimpen.nl.
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KRIMPENSE SAMENLEVING

Iets doen voor een ander
geeft invulling en zin
Krimpen is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers

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

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

Ook komen wij langs bij stankoverlast.
U kunt vrijblijvend contact opnemen
met onderstaande gegevens:

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

Wie op zoek is naar een zinvolle besteding van
zijn vrije tijd, kan zich inzetten als vrijwilliger.
Vrijwilligerscoördinator Chris van Rijswijk:
“Er is altijd iets te vinden dat past.”
Er zijn in Krimpen aan den IJssel nogal wat manieren om
als vrijwilliger aan de slag te gaan. Een mede-inwoner
helpen bij de Nederlandse taal bijvoorbeeld, of werken in
de kringloopwinkel of het streekmuseum.

Projectmatig werken
Driekwart van de vrijwilligers is ouder dan 60 jaar:
“De oudere vrijwilliger kiest iets en gaat dat gewoon
12 jaar lang doen. Jongere vrijwilligers zijn bijvoorbeeld
een tijdje taalcoach en gaan dan weer aan de slag bij de
kinderboerderij. Mensen binden zich niet meer zo. Dat is
ook prima. Voor ons als organisaties is het wel de kunst
om ons aan die groep aan te passen en ook projectmatig
te werken.”

Er staan op dit moment 80 vacatures open
Namens KrimpenWijzer en alle andere organisaties waar
vrijwilligers bij betrokken zijn, werkt Chris van Rijswijk als
coördinator vrijwilligersprojecten. “Ik heb het overzicht
over alle vacatures. Op dit moment zijn dat er zo’n 80.”
Geïnteresseerden kunnen natuurlijk direct aankloppen
bij het streekmuseum of de voetbalclub. Maar als zij nog
geen idee hebben van de mogelijkheden, kunnen zij een
afspraak maken met Van Rijswijk. “Ik probeer mensen
werk te bieden dat echt bij hen past. Ik ga in gesprek,
vraag naar interesses. Dat werkt het beste. Als je niets
hebt met taal, moet je geen taalcoach worden.”

Het is belangrijk om niet te pushen
Als Van Rijswijk nieuwe mensen spreekt, is vaak de
eerste vraag: “Kan ik wel op vakantie?” “Natuurlijk kan
je op vakantie, zeg ik dan. Het vrijwilligerswerk moet in
je privéleven passen en niet andersom. Er is heel veel
maatwerk mogelijk.”

De gemeente beloont inzet met het Krimpens
Compliment

Belangrijk vindt Van Rijswijk het om niet aan te dringen.
“Ik probeer niet te pushen. Ik geef informatie mee en
zeg altijd tegen vrijwilligers: als je wilt, kun je morgen
stoppen. Niet dat mensen dat doen. Maar ik wil ze dat
gevoel van vrijheid meegeven. Ik val mensen niet lastig
met veel verantwoordelijkheid. Al mag vrijwilligerswerk
natuurlijk wel wat kosten.”

“Krimpenaren doen relatief veel vrijwilligerswerk, zegt
Van Rijswijk. “In vergelijking met andere gemeenten is het
omzien naar elkaar hier heel groot.” Al die belangeloze
inzet beloont de gemeente jaarlijks met het Krimpens
Compliment. “Dat is een echte waarderingsdag,
waarop we de vrijwilligers feestelijk welkom heten op het
raadhuis, hen daar een maaltijd aanbieden en allerlei
workshops organiseren.”

Vrijwilligerswerk levert ook wat op. Je kunt iets doen met
je expertise en je komt in gesprek met anderen. “Iets
doen voor een ander geeft je leven invulling en zin.”

Op zoek naar een vrijwilliger of naar vrijwilligerswerk?
Meld u bij het Vrijwilligersloket in het Gezondheidscentrum (bel naar (0180) 51 58 40 of kom langs).
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de leeftijd van 5 tot 12 jaar. De eerste maanden deed zij
dat in een apart lokaal op de Michiel de Ruyterschool.
Na de zomervakantie doet zij dit in een klaslokaal op
de OBS Kortland.

Martijn Vroom

Het lesgeven is voor Halyna niet eenvoudig
“Ik geef les op 7 verschillende niveaus”, zegt ze.
“Dat is soms moeilijk, maar het lukt. Soms werken
de kinderen in groepjes. En om ervoor te zorgen dat
ze echt aan het werk gaan, vertel ik ze dat ze moeten
leren voor een toekomst in Oekraïne. Dat motiveert.”
Ondanks de niveauverschillen vormen de kinderen
een mooie eenheid, zegt Halyna. “We zijn echt één
klas, één community. De lessen zijn voor de kinderen
zo belangrijk. Ook omdat ze in een andere omgeving
zijn. Met elkaar, maar ook onder andere kinderen.
In de pauzes spelen ze ook met Nederlandse kinderen,
dat gaat erg goed.”

Halyna staat voor veel uitdagingen

“School is zo belangrijk”
Gevluchte Oekraïense onderwijzeres Halyna zet zich in voor kinderen
Eind februari begon Rusland de oorlog tegen
buurland Oekraïne. Eén van de gevolgen:
een grote stroom vluchtelingen uit dat land.
Miljoenen zijn al ergens ondergebracht in Europa.
Ook in Krimpen aan den IJssel wonen inmiddels
meer dan 86 vluchtelingen. De kinderen krijgen
les van de Oekraïense Halyna.
De 25 veiligheidsregio’s in Nederland kregen van de
overheid de opdracht om zo snel mogelijk ieder 2000
opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te vinden.
Ook Krimpen aan den IJssel draagt hier, als onderdeel
van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan bij.

Er wonen nu zo’n 86 vluchtelingen in Krimpen
Een aantal vluchtelingen kreeg inmiddels onderdak
bij Scouting Jan Willem Friso aan het Toepad en zo’n
70 vluchtelingen wonen nu in de oude muziekschool
aan de Tuinstraat. Ook op schippersinternaat
De Driemaster maken we 18 slaapplekken gereed.
“Aanvankelijk zei de overheid dat er onderdak geboden
moest worden voor 3 weken”, zegt burgemeester
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Martijn Vroom. “Wij zeiden toen: dat worden vast
minstens 6 maanden”.

Binnen 2 weken was de oude muziekschool gereed
De gemeente heeft daarnaast geleerd van de Syrische
crisis in 2015. Zij ving toen ook vluchtelingen op. Vroom:
“We wilden nu niet iedereen zomaar bij elkaar zetten
en een gebouw inrichten met meerdere kamers voor
mensen met kinderen. Dat werd het leegstaande gebouw
aan de Tuinstraat.” De oude muziekschool is door
aannemers en vrijwilligers binnen 2 weken helemaal
opnieuw ingericht en bewoonbaar gemaakt.

Snel op zoek naar onderwijzers
“Omdat onderwijs minstens zo belangrijk is als onderdak
en eten, zijn we daarna snel op zoek gegaan naar mensen
die de kinderen les kunnen geven. Gelukkig vonden zij de
Oekraïense onderwijzeres en vluchteling Halyna bereid”,
vertelt de burgemeester. Halyna nam vanuit een tijdelijke
opvangplek in Moordrecht samen met haar 2 kinderen
van 8 en 6 jaar oud haar intrek in de oude muziekschool.
Doordeweeks geeft ze les aan 15 Oekraïense kinderen in

Lastig voor Halyna is dat er in Oekraïne gewerkt wordt
met veel verschillende lesprogramma’s. Dat maakt
het moeilijk om voor elk kind aan goede lesmaterialen
te komen. Voor dit schooljaar heeft ze hard boeken
nodig. Ook is het voor hun toekomstige schoolcarrière
in Oekraïne belangrijk dat de jongere kinderen een
certificaat bezitten waarop staat dat zij het eerste
schooljaar doorlopen hebben. Aan zo’n certificaat is
nu niet gemakkelijk te komen. Ook omdat niet alle
kinderen al contact hebben met een Oekraïense school.

Veel vrijwilligers zetten zich in
Halyna heeft het goed in Krimpen, zegt ze. “Het is een
fijn dorp. De Tuinstraat ligt in het oude gedeelte van
Krimpen, waar het rustig en gezellig is. Het contact
met de buren is ook fijn.”
De dorpsgemeenschap leeft erg mee met de
Oekraïense vluchtelingen en veel vrijwilligers zetten
zich in. Ze dragen op allerlei manieren een steentje
bij en zamelen veel spullen in. Die zijn hard nodig,
want de meeste vluchtelingen hebben weinig tot niets.
Burgemeester Vroom: “Er zijn zo veel spullen geregeld. Van bordspellen tot handdoeken. Ongelooflijk.”

Wilt u helpen of bijdragen?
Om vraag naar en aanbod van hulp te stroomlijnen,
stelde de gemeente Krimpen Anne van Berkel aan.
Zij houdt het overzicht over wat de vluchtelingen nodig
hebben en wat vrijwilligers aanbieden. Wilt u of uw
vereniging of organisatie iets bijdragen aan de hulp
aan Oekraïense vluchtelingen? Stuur dan een mail
naar annevanberkel@krimpenaandenijssel.nl.
Wilt u kleding of spullen doneren? Stuur dan een
bericht naar Weggeefhoek Krimpenerwaard via
weggeefhoekkrimpenerwaard@kpnmail.nl.

Klimaatverandering
Deze zomer is het ons allemaal weer duidelijk
geworden. Klimaatverandering is niet verzonnen.
Inmiddels zijn de hittegolven de nieuwe standaard
voor de maanden juli en augustus geworden.
De bizar hoge temperaturen leiden tot droogte,
stress en economische schade van jewelste.
Uiteraard zijn veel mensen er dan als de kippen bij om
uit te leggen dat het wel meevalt of niet waar is. Maar
inmiddels zien we allemaal wel gebeuren dat de bodem
het nauwelijks meer aankan: te lang te droog – en als
het dan regent is de grond zo hard dat het bewaren van
het vocht te ingewikkeld is.
Of het nou de hitte-stress is, of een bijgekomen effect
van corona, ik weet het niet. Maar het valt mij op dat
een steeds grotere groep mensen twijfelt aan van alles
en nog wat. Dat is ingewikkeld, want hoe kun je een
verstandig gesprek voeren met mensen die denken dat
‘we’ een dubbele agenda voeren? Dat we als gemeente
dingen zeggen waarvan we als gemeente weten dat het
niet waar is? Dan is een gesprek over wat er echt aan de
hand is lastig.
Dat er steeds meer gezegd wordt via het internet helpt
daar niet bij. Te makkelijk schrijf je iets lelijks op over
iemand anders. Ook over de gemeente. Want als het
ergens zwart op wit staat, dan staat het er maar mooi.
Het lijkt me goed om eens met elkaar, als Krimpense
gemeenschap, na te denken hoe we tegen en met elkaar
willen communiceren.
Laten we eerst eens beginnen met stoppen met het
“ja, maar…” direct als een ander wat zegt. Begin eerst
eens met “interessant!”. En ik neem me ook voor om
met mensen die te vaak lelijk over anderen, of over de
gemeente praten, in gesprek te gaan. Want meestal
zit er persoonlijke frustratie achter zulke uitlatingen.
Toch? En dan kan het misschien helpen als we daar
samen iets aan doen. Want vanuit de gemeente
doen we enorm ons best – en meestal lukt dat ook.
Maar soms niet. En dan leren we graag van u!
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Weet wat er speelt!
Blijf op de hoogte over uw buurt met de OmgevingsAlert app

Wilt u als inwoner van Krimpen tijdig en
makkelijk informeren over vergunningaan
vragen, verleningen, verkeersbesluiten en
andere gemeentelijke bekendmakingen in
de buurt? Bijvoorbeeld dat uw buurman een
dakkapel gaat plaatsen? Of dat er verkeers
maatregelen worden genomen in uw straat?
Dat er bomen in het park worden gekapt? Of dat
het café op de hoek gaat uitbreiden. Dan is de
OmgevingsAlert app de oplossing voor u!

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

Beschikbaar voor Android, iOS en Windows

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

Vanaf 1 september kunt u via deze app goed op de hoogte
zijn over aangevraagde en verleende vergunningen.
Ook bestemmingsplanwijzigingen en andere belangrijke
bekendmakingen kunt u hier vinden. De gemeente
Krimpen heeft voor een half jaar een proefabonnement
afgesloten. Inwoners kunnen de app gratis gebruiken.
Is de app een succes en downloaden meer dan
1.400 inwoners de app? Dan verlengt de gemeente het
abonnement. Het gebruik van de app blijft voor u als
inwoner natuurlijk gratis.

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

of worden verleend. U kunt heel eenvoudig uw omgeving
aanzetten. Daarna ontvangt u een melding als er iets
nieuws in uw gebied speelt.

Stel zelf in wat u op de app wil zien
Ook kunt u op de app verschillende onderdelen
van lokale bekendmakingen zien. Van omgevingsvergunningen tot evenementenvergunningen en van
bestemmingsplannen tot horecavergunningen.
Gebruikers kunnen zelf aanzetten welke onderdelen
ze willen zien.

Geen vervelende reclames in de app
Alles heeft tot doel om de gegevens zo duidelijk mogelijk
weer te geven. Wij respecteren de privacy van iedere
gebruiker. U ontvangt op de app dan ook geen reclames.

Makkelijk te downloaden
Download de OmgevingsAlert app nu via de
App Store Google Play of de Windows Store Browser.
De vergunningen-app is ook geschikt voor gebruik op
een tablet. Zo heeft u een nog beter overzicht van alles
wat er in uw wijk gebeurt.

De OmgevingsAlert app is beschikbaar voor iPhone
en iPad (iOS 10 en nieuwer) en Android toestellen
(4.4 en nieuwer). En ook op telefoons, tablets en desktops
met Windows 10. U kunt in de app een adres intypen.
Daarna ziet u wat er aan vergunningen, meldingen en
andere officiële bekendmakingen speelt. En eenmaal
ingesteld krijgt u vanzelf een seintje (‘pushbericht’) zodra
er een melding bij komt. Oók als de app op dat moment
is uitgeschakeld.

Compleet overzicht over uw buurt
OmgevingsAlert gebruikt de meest actuele gegevens
van de verschillende lokale overheden (de gemeente
Krimpen, het Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland).
Met het intypen van uw adres ziet u als gebruiker direct
welke vergunningen er bij u in de buurt zijn aangevraagd

www.mdekoning.nl

088 - 2013480
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– Krimpen Duurzaam –

Krimpen is klaar
voor de stap!
Duurzaamheid staat op de kaart in Krimpen. Het is nogal een groot onderwerp: duurzaamheid. Het gaat over schone energie én over schone
straten. Over groen in je buurt en lekker, lokaal en gezond eten op je bord.
Over minder afval én een betaalbare energierekening. Op al die terreinen
hebben we grote plannen. Plannen die we samen in actie omzetten. Als
gemeente, maar ook met alle Krimpenaren. Want elke groene stap telt,
groot of klein. Lees alles over wat er nu al gebeurt om Krimpen duurzaam
te maken. Over wat jij zelf kunt doen. Maar ook hoe de gemeente jou
daarbij kan helpen. Samen maken we die grote, groene stap.

– Krimpen Duurzaam –

Groene
agenda
Duurzaam leven hoef je nooit
alleen te doen. In het hele land
– en zelfs over de hele wereld –
zijn er acties en activiteiten.
Daar kan je gewoon bij aansluiten. Zet deze data vast in je
agenda. Want natuurlijk zijn we
in Krimpen ook van de partij.

12 - 18 september
Verspillingsvrije Week
Lukt het jou om deze week geen eten en
drinken te verspillen? In heel Nederland
gaan mensen de uitdaging aan.
Op samentegenvoedselverspilling.nl
vind je heel veel tips.

17 september
World Cleanup Day
Een schone straat is goed voor het
milieu. En je wordt er zelf toch ook
vrolijk van? Wereldwijd zijn er deze
week acties om zwerfafval op te
ruimen. Doe jij mee met jouw buurt?

Gezocht:
enthousiaste
energiecoaches

23 september
Global Goals Day
Lees alles op pagina 19.

10 oktober
Dag van de Duurzaamheid

Energie is duur, dus energiezuinig
wonen scheelt veel geld. Wil jij jouw
buren en andere Krimpenaren
helpen om energie en geld te
besparen? Dan is energiecoach
worden echt iets voor jou.
Als energiecoach help je mede-Krimpenaren
direct vooruit. En draag je ook nog bij aan
een duurzamer Krimpen.

Jij:
• vindt het leuk om andere mensen te helpen;
• kunt goed omgaan met allerlei
verschillende mensen;
• bent nieuwsgierig en wilt graag meer
leren over energiebesparing;
• hebt elke maand minimaal 8 uur
tijd voor vrijwilligerswerk.
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Geen dag zo duurzaam als 10 oktober.
Scholen, bedrijven en organisaties geven
volop aandacht aan dit belangrijke
onderwerp, dus er is van alles te doen.

Je krijgt:
• een gratis training over energiebesparing.
Voorkennis is niet nodig;
• een enthousiast team waarmee je regelmatig samen kennis en ervaring uitwisselt;
• een vergoeding voor reiskosten,
als je die maakt.

Ben jij onze nieuwe energiecoach?
Meld je dan aan of stel je vragen via
duurzaamwonenenwerken@krimpenaan
denijssel.nl. We leren je graag kennen.

31 oktober - 6 november
Klimaatweek
Bekijk alvast een deel van het
programma op pagina 22.

1 november
World Vegan Day
Wil jij ook vaker plantaardig eten?
Dit is hét moment om inspiratie op te
doen voor de lekkerste veganistische
gerechten. Ontdek hoe je heerlijk
kookt zonder vlees, melk, honing of
andere dierlijke ingrediënten.

‘Ik kan mijn huis geen
bontjas aantrekken.
Maar wel goed isoleren.’
Duurzame doener Johan Broekhuijsen aan het woord
Samen maken we Krimpen Duurzaam.
Dat is een grote verandering. Die begint
met een kleine of juist een grote stap.
Johan Broekhuijsen uit Kortland-Noord
vertelt over de duurzame stappen die
hij zet.

Waarom vind je duurzaamheid
belangrijk?
‘Ik ben graag een beetje zelfvoorzienend. Want hoe
we nu allemaal leven, dat is niet vol te houden. Dus
daar voel ik me wel verantwoordelijk voor. Het ligt
ook aan je instelling. Sommige mensen zijn nog te
beroerd om hun eigen peuken op te ruimen. Als ik
met de hond loop, raap ik die op. Ik heb dat poepzakje toch bij me.’

Welke groene stappen heb je gezet?
‘Ik ben druk bezig in huis: alle plafonds eruit getrokken.
En dan alles meteen isoleren. Beneden de houten vloer
vervangen door een vloer die geen vocht doorlaat.
Met vloerverwarming. Dat is goed gelukt in mijn jaren 60-huis. Ik krijg
nog een warmtescan via de gemeente. Dan zie ik op de foto waar nog
warmte weglekt. Op zolder misschien? Maar zo’n scan kan pas als het
kouder weer is. Anders zie je geen verschil met de warmte buiten.’

Waar liep je tegenaan?
‘Niet alles kan tegelijk. Je hebt er ook geld voor nodig. Sommige
verkopers van zonnepanelen zijn wel opdringerig, die willen dat je
ze meteen koopt. Ik wil wel zonnepanelen, maar op mijn eigen
moment. Op het dak, aan allebei de kanten. En misschien zelfs op
de muur? Mijn energiecontract is nog geldig tot februari. Ik heb dus
nog even tijd.
Een warmtepomp is ook een mooie idee. Maar dan moet ik mijn huis
haast een bontjas aantrekken voor de isolatie. Dat is niet haalbaar voor
mij privé, dan moet de gemeente bijspringen.’

Je hebt ook een heel groene tuin.
‘Ik heb mazzel met mijn grote tuin. Daar kan ik lekker in rommelen. Dat
vind ik leuk: een groene tuin waar je uit kunt eten. Ik heb al aardappels,
bietjes, prei en paprika. En pepers! Onder mijn oude vijver wil ik ooit
een wateropslag: daar kan wel negen kubieke meter in. Want al die
plantjes moeten ook drinken. Dat is ook mijn tip voor alle Krimpenaren
met een tuin: vang zelf je regenwater op. Dat kan ook in het klein.’

Waar kan de gemeente mee helpen?
‘Één plek waar alle informatie goed te vinden is. Één deur waar je
doorheen kunt stappen voor hulp met verduurzamen. Het hoeft
allemaal niet zo moeilijk te zijn. Alleen heb je af en toe een beetje
hulp nodig.’

Heb je nog meer groene plannen?

Ben jij net als Johan klaar voor de stap?

‘Een heleboel. Laatst had ik het met de buurman over windmolens
voor op het dak. Ik ben ook buiten bezig. Ik woon in een hoekhuis.
De zijmuur wil ik wel helemaal laten begroeien. Dat isoleert ook.
Een écht groen huis dus.’

Vertel over jouw groene stap – groot of klein – via
duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.
Dan staat jouw verhaal misschien wel in de volgende Klinker.
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– Krimpen Duurzaam –

– Krimpen Duurzaam –

Handige
hulpjes
In Krimpen werken we samen
met het Regionaal Energieloket. Zij ontwikkelden handige,
online hulpjes die jou helpen
met het verduurzamen van
je huis.

Van het gas af
In Krimpen aan den IJssel willen we in
2050 geen aardgas meer gebruiken
voor koken en stoken. Om dat doel te
halen, maakten we een duurzaam plan.
Hoe we van het aardgas afgaan,
verschilt per wijk. Want elke buurt is
anders. Met verschillende soorten
huizen, gebouwd in verschillende jaren.
Ben je nieuwsgierig wat de plannen zijn
voor jouw wijk of buurt? Dat kijk je
makkelijk zelf na. Vul je adres in op
aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/
krimpenaandenijssel. Dan zie je meteen
hoe jij jouw huis het beste voorbereidt
op een toekomst zonder aardgas.

Regel de gratis Tegeltaxi
Minder tegels in de tuin: dat is goed voor mens en klimaat. Leg jij ook
een groene (gevel)tuin aan? Dan helpen we graag een handje mee.
De Tegeltaxi komt de overgebleven tegels gratis ophalen in Krimpen.
Een tuin met planten in plaats van tegels, dat heeft veel voordelen. Planten laten water beter
weglopen. Dat is erg handig bij harde regen. Op hete dagen blijft een groene tuin lekker
koel. Alle reden om een paar tegels uit je tuin te halen. En daar planten voor in de plaats
te zetten.

De Tegeltaxi haalt stenen op
Maar wat moet je dan met die tegels? Daar is de Tegeltaxi voor. De krachtpatsers van
groenaannemer Verkuil & Moree halen de tegels gratis op. Zij zorgen ook dat de tegels
weer opnieuw gebruikt worden. Want weggooien is natuurlijk zonde.

De spelregels van de Tegeltaxi
•
•
•
•
•
•

Vervang de verwijderde tegels door groen.
Mail het aantal tegels naar n.deruiter@verkuil-moree.nl.
Zet je naam, adres en telefoonnummer erbij.
Vergeet de bewijsfoto van de nieuw gewipte (gevel)tuin niet.
De taxi komt voor minimaal 10 en maximaal 40 tegels.
De tegels zijn niet groter dan 50 x 50 cm.
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Op vrijdag 23 september hangt een kleurrijke
vlag te wapperen bij het raadhuis: de Global
Goals-vlag. Met het hijsen van deze vlag laat
Krimpen zien dat we als gemeente achter de
Global Goals staan. Dit zijn 17 doelen die de
Verenigde Naties opstelde. En die we met
zijn allen – wereldwijd – willen halen in het jaar
2030. Doelen die belangrijk zijn voor ons
allemaal. Van goed onderwijs voor iedereen
tot groene en schone plekken om te leven
en wonen.

€750 voor jouw plan

Sluit je aan bij de
isolatie-actie
Een goed geïsoleerd huis is niet alleen fijn en warm in de winter. Het
scheelt ook enorm in de energiekosten. Heb jij een koophuis in Krimpen? Dan kunnen we samen veel doen om jouw huis klaar te maken voor
de winter.
Heb jij de warmtefoto van je huis al
bekeken? Veel woningbezitters in Krimpen
kregen al een warmtescan van hun huis.
Op de foto kun je precies zien waar er
warmte uit je huis weglekt. Zo weet je
welke delen van je huis je kunt aanpakken.
Woon je in Kortland-Noord? Dan maken
we in de volgende koude periode een
warmtefoto van je huis. Daarover krijg je
nog bericht.

De gemeente werkt aan de Global Goals.
Maar iedereen kan helpen de doelen te halen.
Heb jij een idee waarmee de Global Goals in
Krimpen een stap dichterbij komen?
Dan maak je kans op €750 om jouw plan uit
te voeren. Groot of klein: elk idee is welkom.
Deel je plan voor 31 oktober via
krimpenaandenijssel.nl/globalgoalswedstrijd.
We kiezen drie winnaars.

Kom in actie tegen warmteverlies
Wil jij je huis beter isoleren? Sluit je aan bij de
isolatie-actie van de WoonWijzerWinkel.
Je krijgt dan goed en eerlijk advies over
isoleren. Door de hoge energieprijzen laten
veel mensen nu hun huis isoleren. Daardoor
zijn de wachtlijsten lang. Als je meedoet aan
de actie, krijg je voorrang bij de aangesloten
isolatiebedrijven. Zo ben je sneller aan de beurt.

Geld voor isoleren
Isoleren kost natuurlijk geld. Alle woningeigenaren in Nederland kunnen subsidie
aanvragen voor isolatie via de ISDE-subsidie.
Kun je de maatregelen niet betalen? Vraag
dan de Duurzaamheidslening* aan bij de
gemeente. Daarmee kun je energiebesparende maatregelen betalen. Die leveren
– als je het slim aanpakt – juist geld op omdat
je energierekening lager wordt.
*Let op: geld lenen kost geld.

Verduurzamen met je VvE

Scan je huis
Wil jij je huis duurzamer maken? En weet
je niet waar je beginnen moet? Met een
snelle, online scan van het Regionaal
Energieloket maak je een vliegende
start. Vul een aantal vragen in over
jouw huis. En krijg meteen tips voor
maatregelen die energie besparen.
Je ziet ook wat deze aanpassingen
kosten. En hoe snel je ze terugverdient.
Zo krijg je een goed beeld van wat slim
en haalbaar is voor jouw huis.

De vlag
gaat uit
op Global
Goals Day

NK tegelwippen
Krimpen doet mee aan het
NK Tegelwippen. We gaan de strijd
aan met Capelle aan de IJssel: wie
wipt de meeste tegels uit de tuinen?
Meld je gewipte tegels daarom aan
via nk-tegelwippen.nl/meedoen.
In de Klimaatweek maken we de
uitslag bekend.

Ben jij bestuurder, beheerder of bewoner van een
Vereniging van Eigenaren in Krimpen? Dan is het
duurzame VvE-loket er speciaal voor jou. Je stelt er al
je vragen over de duurzame mogelijkheden voor jullie
huizen of gebouw.

wat kost het en hoeveel bespaar je ermee? En welke subsidies zijn er
voor VvE’s? Al deze vragen kan Eric Verweij beantwoorden. Hij heeft
veel ervaring met het verduurzamen van VvE’s in verschillende
gemeentes. Ben jij ook benieuwd wat er allemaal kan? Neem contact
met hem op via ericverweij@krimpenaandenijssel.nl.

Krimpen aan den IJssel heeft ongeveer 80 VvE’s, van klein tot groot.
Samen verduurzamen is soms ingewikkelder. Maar het heeft ook extra
veel effect. Ook op de energierekening van alle bewoners. Daarom
heeft de gemeente een duurzaam loket, speciaal voor VvE’s. Daar krijg
je advies en praktische tips over hoe je als VvE kunt verduurzamen.

De gemeente heeft subsidie beschikbaar voor VvE’s. Krijg tot €17.500
terug voor advies op maat en begeleiding van de maatregelen.
De voorwaarden lees je op krimpenaandenijssel.nl/verduurzaming-vve.

Laat je adviseren door de VvE-expert
Zonnepanelen, isoleren of een groen dak? Er zijn veel duurzame
stappen mogelijk. Maar wat is slim om te doen? Wat doe je als eerste,

Subsidie voor jouw VvE

Informatiebijeenkomst voor VvE’s
In mei was de eerste, succesvolle avond voor VvE’s. In het najaar
organiseren we een nieuwe bijeenkomst met nog meer informatie.
Alle VvE’s krijgen daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging.
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Heb jij al aan
subsidie gedacht?
Veel duurzame stappen kan iedereen zetten: korter douchen, afval scheiden of wat vaker plantaardig eten.
Maar voor sommige acties is meer geld nodig om ermee te starten. Daarom geven de gemeente en de landelijke
overheid subsidies. Zo maken we verduurzamen beter betaalbaar. Kijk snel of er ook een handige maatregel voor
jou bij zit. Waar ga jij mee aan de slag?

Subsidie voor groene daken en gevels

Subsidie voor elektrisch koken

Voor wie
Waarvoor

Voor wie
Waarvoor

Eigenaren van een woning in Krimpen.
Het met planten laten begroeien van je dak of
buitenmuur.
Waarom
Het zorgt voor meer natuur, is goed voor insecten en
isoleert je huis. Dat blijft warm in de winter en lekker
koel in de zomer. En het ziet er nog mooi uit ook.
Hoeveel
€25 tot €50 per vierkante meter.
Meer weten krimpenaandenijssel.nl/groen-dak

ISDE-subsidie
Voor wie
Waarvoor

Eigenaren van een woning in heel Nederland.
Allerlei maatregelen om je huis duurzaam en
energiezuinig te maken.
Waarom
Zo bespaar je energie en dus ook weer geld.
Hoeveel
Dat verschilt per maatregel.
Meer weten rvo.nl/subsidies-financiering/isde

Eigenaren van een woning in Krimpen.
Het vervangen van je kookplaat en het afsluiten
van het gas.
Waarom
Omdat we in 2050 geen aardgas meer willen
gebruiken. Elektrisch koken is de oplossing.
Hoeveel
Tot €500 inclusief btw.
Meer weten krimpenaandenijssel.nl/subsidie-elektrisch-koken

Subsidie Verduurzaming VvE’s
Voor wie
Waarvoor

Verenigingen van Eigenaren in Krimpen.
Geld voor advies over en het verduurzamen van
VvE-woningen.
Waarom
Omdat het verduurzamen van woningen onder
een VvE erg ingewikkeld kan zijn.
Hoeveel
Tot €17.500.
Meer weten krimpenaandenijssel.nl/verduurzaming-vve

De race om e-waste
Een oude telefoon, een kapotte printer. Welke elektronische apparaten
die je niet meer gebruikt, liggen er bij jou thuis? Of ze nou in de weg
staan of niet, het is vooral hartstikke zonde. Wist jij dat meer dan de
helft van al het elektronisch afval niet wordt hergebruikt? Terwijl dit
soort apparaten vol zeldzame grondstoffen zitten. Die je nog heel
goed opnieuw kun gebruiken.
Daarom doen leerlingen van twee Krimpense basisscholen mee
aan de E-waste Race: de Johannes Calvijnschool en De Wegwijzer.
De wedstrijd duurt van 26 september tot en met 20 oktober.
In deze weken verzamelen de scholieren zoveel mogelijk elektronisch afval. Bij familie, vrienden en in de buurt. Al die apparaten
gaan naar afvalverwerker Cyclus. Dat bedrijf zorgt dat waardevolle
stoffen die erin zitten nog eens gebruikt worden.

Spannende race
Het wordt een spannende strijd tussen de scholen uit Krimpen. En
met scholen uit de gemeentes Zuidplas en Krimpenerwaard, die
ook meedoen. Bij een wedstrijd hoort natuurlijk een prijs. De klas
die het meeste afval inzamelt, gaat op schoolreisje.

Ook onze wethouders doen mee
Wethouder Wubbo Tempel van Duurzaamheid en wethouder
Kirsten Jaarsma van Afval zijn bij de aftrap van de wedstrijd.
Natuurlijk nemen zij zelf een niet-gebruikt apparaat mee dat een
tweede leven verdient.

Laat jouw apparaten ophalen
Heb jij nog e-waste liggen? Meld het tijdens de actie aan op
ewasterace.nl. Dan komt een leerling het gratis ophalen bij jou thuis.

Met deze tips bespaar je heel veel afval

Subsidie voor zonnepanelen

Duurzaamheidslening*

Geen afval op straat gooien, maar netjes in de prullenbak. Je afval gescheiden
inleveren. Een kleine moeite. Maar heel belangrijk voor het milieu. En ook
voor een gezond en schoon Krimpen aan den IJssel. Nog duurzamer is het om
minder afval te veroorzaken. Met deze tips krijg je dat makkelijk voor elkaar.
Wat doe jij al? En waar kun je mee beginnen?

Voor wie
Waarvoor

Voor wie
Waarvoor

Tip 1: gebruik je eigen waterfles

*Let op: geld lenen kost geld.

Nederlands kraanwater is lekker en gezond.
Neem dus je eigen drinkfles mee, die je steeds
opnieuw vult. Dat is veel goedkoper dan water
kopen in een fles. Je bespaart zo veel plastic.
En ook nog brandstof, omdat water in plastic
flessen ook met vrachtwagens vervoerd wordt.

Eigenaren van een woning in Krimpen.
Als je samen met iemand in je buurt voor
zonnepanelen kiest.
Waarom
Omdat samen verduurzamen dubbel zo groen is.
Hoeveel
€350 per huis inclusief btw.
Meer weten krimpenaandenijssel.nl/samen-zonnepanelen

De WoonWijzerBox
Voor wie
Waarvoor
Waarom
Hoeveel
Meer weten
*Let op: op = op.
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Huurders in Krimpen.
Bestel gratis energiebesparende producten voor thuis.
Zo bespaar je simpel en snel energie en dus geld.
€90 om zelf te winkelen in de WoonWijzerShop.*
woonwijzerwinkel.nl/krimpenaandenijssel

Huiseigenaren in Krimpen.
Isolatie, een warmtepomp of andere maatregelen
die energie besparen.
Waarom
Omdat je energie bespaart, kan de lening uiteindelijk
geld opleveren.
Hoeveel
€2500 tot €25.000.
Meer weten krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheidslening

Tip

Lees altijd goed wat de
voorwaarden zijn van een subsidie of
actie. Vóór je maatregelen neemt of de
subsidie aanvraagt. Niet elke subsidie
is namelijk ook achteraf te krijgen.
Zo kom je niet voor verrassingen te
staan. Heb je vragen over een van de
subsidies? Neem dan contact op via
duurzaamwonenenwerken@
krimpenaandenijssel.nl.

Tip 2: neem altijd een
boodschappentas mee
Een plastic tasje kopen is zonde van het geld
en het milieu. Zorg dat je altijd een tasje bij je
hebt voor een onverwachte boodschap.
Koop je fruit of groente? Stop het los in je tas
of gebruik een netje dat je steeds opnieuw
kan gebruiken.

Tip 3: weg met wegwerp
Veel dingen die verpakt zijn, kun je ook zonder
verpakking kopen. Was je bijvoorbeeld met

een blok zeep in plaats van met een fles
douchegel. Zelfs shampoo koop je tegenwoordig op veel plekken in blokvorm. Deze
‘shampoo bars’ zijn er voor elk soort haar.

Tip 4: plak een sticker
op de brievenbus
Krijg je reclamefolders in de bus? Vaak gaan
ze ongelezen de papierbak in. Met een
JA-NEE-sticker op de brievenbus krijg je
geen reclame meer. Haal een gratis sticker op
in het raadhuis. Je kunt reclamefolders altijd
online lezen. Op de website van de winkel of
in de app ‘AlleFolders’ op je telefoon.

Tip 5: laat kapotte
spullen repareren
Niet alleen verpakkingen zorgen voor afval.
We gooien met z’n allen ook veel spullen weg.
Gaat iets kapot? Kijk of je het kan repareren.

Lukt het niet zelf? In het Repair Café kunnen
handige mensen je helpen. Hier vind je het
Repair Café:
• De Vijverhoek (Lage Vijver 1):
eerste woensdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur;
• Het Palet (Rembrandtstraat 37):
derde donderdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur.

Tip 6: verkoop spullen
tweedehands
Heb je goede spullen die je niet meer nodig
hebt? Verkoop ze dan! Jouw oude spullen
kan een ander vaak nog goed gebruiken.
Je spullen weggeven kan natuurlijk ook.
Weggooien is in elk geval zonde.
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Jouw activiteit in
de Klimaatweek

Kom naar de
Klimaatweek
Kies jij ook voor het klimaat?
Van 31 oktober tot en met
6 november is de Klimaatweek.
In die week ontdek je alles over
duurzaam leven, duurzaam
wonen en vooral duurzaam
dóen in Krimpen.
In de Klimaatweek is er van alles te beleven
voor jong en oud. De gemeente zorgt samen
met enthousiaste partijen in Krimpen voor
een mooi en vol programma. Zet de week
dus in je agenda en doe mee. Samen met
familie, vrienden of natuurlijk je buren.

Een greep uit het programma
Feestelijke aftrap
De burgemeester en klimaatburgemeester
van Krimpen openen de Klimaatweek.
Duurzame escaperoom
Pak samen het klimaatprobleem aan met
puzzels en raadsels over het klimaat. Zorg jij
dat de temperatuur zo min mogelijk stijgt?
NK-tegelwippen
Wie wipt meer tegels,
Krimpen of Capelle?
In de Klimaatweek maken
we de uitslag van de
wedstrijd bekend.

Samen maken we de Klimaatweek een
succes. Daarom zoeken we mensen
en organisaties die een duurzame
activiteit willen organiseren.
Zelf of samen met de gemeente.
Mail duurzaamwonenenwerken@
krimpenaandenijssel.nl voor een
plek op het programma.

Groene gastlessen
Leerlingen van basisscholen krijgen les over
klimaatverandering. Wat is het eigenlijk?
En wat kun je er zelf tegen doen?
Informatieavond
Voor iedereen die zelf aan de slag wil met
verduurzamen in huis.
Krimpense Klimaatdag
Workshops, theater, duurzaam advies en
meer. Iedereen is welkom op zaterdag
5 november.
Er komen steeds activiteiten bij.
Houd het programma in de gaten op
krimpenaandenijssel.nl/klimaatweek.

Krimpen zoekt klimaatburgemeester
Samen bouwen we aan een duurzaam Krimpen. Dat is nu belangrijk,
maar zeker ook voor de toekomst.
Daarom luisteren we graag naar de
ideeën van jonge mensen in Krimpen.
En zoeken we een jonge Krimpenaar
om onze nieuwe klimaatburgemeester te worden.

Ben jij de nieuwe
klimaatburgemeester?
Houd jij van de natuur? Doe jij wel eens iets
duurzaams, zoals afval opruimen of water
besparen? Heb jij een plan om van Krimpen
een schone en groene plek te maken?
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Dan ben jij geknipt om klimaatburgemeester
te worden. Geef je snel op!

Jij:
• woont in Krimpen en zit in groep 7 of 8;
• vindt duurzaam leven belangrijk;
• doet wel eens een duurzame actie of
hebt een duurzaam plan voor Krimpen.

Als klimaatburgemeester:
• heb je een belangrijke rol in
de Klimaatweek, die je ook
opent op 31 oktober;
• krijg je een meet & greet met de
burgemeester en de wethouder
Duurzaamheid, samen met jouw klas;

• heb je de kans om jouw
plannen met hen te delen;
• kom jij met jouw verhaal in
de volgende Klinker;
• krijg jij je eigen, duurzame
burgemeestersketting.

Slim en snel
energie besparen
Iedereen kan energie besparen. Ook met weinig
geld en moeite. Dit zijn drie van onze favoriete
bespaartips.

Kook met het deksel op de pan.
Zo gebruik je minder gas of stroom.

Draag pantoffels in huis.
Met warme voeten hoef je minder te stoken.

Doe de was altijd met een volle machine.
Zo heb je minder wasbeurten.

Zo makkelijk is het dus om energie te besparen! Want alle
kleine beetjes helpen en iedereen kan meedoen. Dat is niet
alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.
We verzamelden 50 slimme tips om energie te besparen.
Deze download je nu gratis.

Start vandaag nog met besparen
De tips kosten weinig moeite en je kunt er meteen mee
beginnen. Want je huis aanpassen is niet nodig.
Voor sommige tips heb je een bepaald product nodig,
zoals een waterbesparende douchekop.
Daar staat dan bij hoe snel je het terugverdient.

Download alle tips

Geef je op voor de verkiezing

Ruim twee jaar geleden was duurzaamheid in Krimpen nog een
beetje voor de ‘happy few’. Ik begon toen net als wethouder
Duurzaamheid. De gemeenteraad was wel positief over het
onderwerp en er waren al wat regelingen. Maar het kostte moeite
mensen voor bijeenkomsten te interesseren.
Krimpen had beloofd in 2050 klimaatneutraal te zijn. En ik zei
optimistisch dat 3 procent energiebesparing per jaar daarvoor
voldoende zou zijn. Maar echt leven deed het nog niet. Zelfs de
WoonWijzerboxen, met €90 aan gratis duurzame spulletjes,
scoorden maar matig.
Hoe anders is dit nu! Met de inkoopactie voor zonnepanelen begon
achteraf gezien de sneeuwbal te rollen. Veel mensen deden mee.
Ze werden vast een beetje aangelokt door de zorg voor het milieu.
Maar daarbij hielp ook dat je steeds meer succesverhalen hoorde.
Mensen halen de kosten er gewoon heel snel uit.
Nu – met de supersnel stijgende energieprijzen – gaat er in Krimpen
weer een flinke tand bij. Het is nu voor iedereen interessant energie
te besparen. En wij als gemeente kunnen daar steeds beter bij helpen
met subsidies en acties. Voorbeeldje: de €500 subsidie voor de
overstap naar elektrisch koken loopt als een trein. En bijeenkomsten
voor inwoners trekken meer mensen dan er in de zaal kunnen.
Dus. De herfst komt eraan, en dat is een mooi moment je huis te
isoleren. Al neem je maar 1 of 2 maatregelen: alle beetjes helpen.
Je helpt niet alleen je portemonnee, maar ook het klimaat. Zeg niet:
da's vast niks voor mij. Want iedereen zet eens de eerste stap. Jij ook!
Wubbo Tempel
wethouder Duurzaamheid

De klimaatburgemeester wordt gekozen door
een echte jury. Die staat onder leiding van
wethouder Duurzaamheid Wubbo Tempel.
Geef je op voor 1 oktober.
Het aanmeldformulier staat op
krimpenaandenijssel.nl/klimaatburgemeester.
Je kunt het ook ophalen in het raadhuis.

Verduurzamen:
nu voor iedereen

krimpenaandenijssel.nl/
energiebespaartips
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OUDE VERHALEN

DUURZAAM DUURT
HET LANGST!

Het is een zonnige woensdag in augustus. Zoals
elk jaar dient het Streekmuseum Krimpenerwaard
als locatie voor verschillende kinderactiviteiten.
Het terrein stroomt al vroeg vol met ouders,
grootouders en kinderen. De oplettende bezoeker
valt op dat het terrein er anders uitziet dan de
voorgaande jaren. Het normaal zo groene erf is
gelig gekleurd. En de bladeren hangen slapjes
aan de takken van de fruitbomen.

voor een snelle opwarming van de aarde. Gelukkig
denken we steeds meer aan innovatieve oplossingen.
Die ervoor moeten zorgen dat we de aarde minder
belasten. Ook de gemeente Krimpen aan den IJssel is
er druk mee. De duurzaamheidsagenda staat vol met
ambitieuze plannen. De oplossingen zoeken we vaak
in nieuwe technieken. Maar bij het Streekmuseum
Krimpenerwaard weten we maar al te goed wat er
van vroeger geleerd kan worden…

Zo lijdt ook het prachtige boerenerf van het Streekmuseum Krimpenerwaard onder de elk jaar warmer
wordende zomers. We kunnen het niet negeren.
Het is onze eigen schuld dat we te maken hebben
met dit soort hittegolven. Spotgoedkope vliegtickets,
plastic verpakkingen en overvolle snelwegen zorgen

Groente uit Krimpen: met de seizoenen mee
én zonder verpakking
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“Het probleem van tegenwoordig is dat we gewend zijn
geraakt aan te veel luxe”, vertelt een ervaren museumrondleider. “Vroeger was het leven sober. Je at wat
groeide in de eigen groente tuin of bij de boer verderop.

Men kon niet kieskeurig zijn over beurse plekjes op
de appels”.
Hoge eisen stellen aan het uiterlijk en de kwaliteit van
het eten was er dus niet bij. Het menu was eenvoudig
en lokaal. Tegenwoordig vliegt ons eten de hele wereld
over. Omdat we ook graag in de winter sperziebonen en
broccoli op ons bord hebben.
Nu heeft natuurlijk niet iedereen tijd om zelf groente te
verbouwen. Maar is er wel steeds meer belangstelling
voor lokale producten en afwijkende groente en fruit.
Initiatieven als Rechtstreex bijvoorbeeld. Zij zijn ook in
Krimpen actief. Zij maken het tegenwoordig gemakkelijk
om een duurzame keuze te maken. Zelfs de Albert Heijn
introduceerde onlangs hun ‘buitenbeentjes’: kilozakken
vol kromme komkommers en twee benige wortels.
“Het lijkt innovatief, maar niks van deze dingen is nieuw!”,
lacht de rondleider.

Koken met het hooikistje
De ecologische voetafdruk van Krimpenaren vroeger
was niet alleen kleiner door de korte afstand die het
voedsel moest afleggen. Mensen verbruikten ook een
stuk minder brandstof in de keuken. “Dit had destijds
niet persé iets met duurzaamheid te maken. Het was
simpelweg goedkoper”.

Vanaf de 19e eeuw kookten ze vooral op petroleum.
Om zo min mogelijk brandstof te gebruiken bedachten
ze slimme oplossingen, zoals het hooikistje. In zijn
oorspronkelijke vorm was dit een houten kist, gevuld met
hooi. Hierin spaarden ze ruimte uit voor 1 of meerdere
pannen. Een gerecht brachten ze bijvoorbeeld op het
vuur aan de kook en plaatsten ze daarna in deze kist.
De warmte bleef in de kist en zo gaarde het eten verder.
Ook dit object is terug op de markt in een nieuw jasje,
als de ‘EcoStoof’.

Was vroeger dan alles beter?
“Het sobere leven kende natuurlijk ook nadelen”, legt de
rondleider uit. “De dagelijkse kost was nu niet bepaald
gevarieerd. En om groente te kunnen bewaren, kookten ze
het vaak erg lang, waardoor vitaminen verloren gingen.”
Toch is het interessant om niet alleen te kijken naar
nieuwe innovaties, zoals zonnepanelen en elektrische
voertuigen. Bij het Streekmuseum Krimpenerwaard ligt
een rijke schat aan ‘oude’ uitvindingen. Deze passen heel
goed bij een moderne duurzame levensstijl. Zo blijkt
maar weer, duurzaam duurt het langst!
Cato de Beer, Streekmuseum Krimpenerwaard
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Wegwerkzaamheden Algeraweg
Vanaf 12 september verkeershinder
door asfaltwerkzaamheden

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

Tips voor
automobilisten

• Kies in die periode voor
een andere route. Rijd via
Gouda of neem de pont in
Schoonhoven.

• Vermijd zoveel mogelijk
het rijden tijdens de spits.
• Werk zoveel mogelijk
thuis.

• Neem wat vaker de fiets,
want fietsen blijft de hele
periode mogelijk.

A20

Installatiebedrijf Nobel bv

A12

GOUDA
N457
N207

• Cv. Werk
A20

• Cv. Service en onderhoud
• Airconditioning

NIEUWERKERK
A/D IJSSEL

ROTTERDAM

• Zink- en dakwerk
• Badkamers en sanitair
Stormsweg 54 - Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 - 51 65 30
info@installatiebedrijfnobel.nl
www.installatiebedrijfnobel.nl

N207
N219
CAPELLE
A/D IJSSEL

A16

N210

N210

KRIMPEN
A/D IJSSEL

KRIMPEN
A/D LEK
ROTTERDAM

LEKKERKERK

Kijk voor meer informatie op
www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor

KINDERGEMEENTERAAD

Meer activiteiten
voor mindervaliden
Activiteitendagen voor mindervaliden beste idee Kindergemeenteraad

Naast de ‘gewone’ gemeenteraad heeft Krimpen
ook de kindergemeenteraad. Elk jaar mogen
2 kinderen van elke basisschool in de raad.
Zo vormen ze een groep van 20. Zij komen een
aantal keer in het jaar samen om hun ideeën
voor de gemeente met elkaar te bespreken.

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

Het beste idee wordt namelijk echt uitgevoerd door de
gemeente met een budget van 2.000 euro. Het beste
idee werd tijdens de laatste vergadering gekozen.
Janne vond het een leuke ervaring om dit jaar deel te
mogen nemen aan de raad. ‘Wat ik vooral heel leuk
vond, was om te debatteren en samen tot een oplossing
te komen. Het was leuk om met z’n allen te werken voor
een beter Krimpen’.

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

“We konden meestemmen en
ideeën bedenken. Heel cool!”
Dit jaar organiseert de gemeente
toegankelijke activiteiten

Er zijn leuke prijzen te winnen tijdens de
bingo- en spelletjesavond
Kindergemeenteraad 2021-2022

Marieke van Grevenstein - Rijkaart

Het plan voor activiteiten voor mindervaliden kreeg
uiteindelijk de meeste stemmen na 3 spannende
stemrondes. De winnende groep wil met het plan
activiteitendagen organiseren voor mindervaliden
in Krimpen. De slogan om de rest van de kindergemeenteraad van hun plan te overtuigen was:
“Iedereen hoort erbij!”

Het plan wordt in september en oktober uitgevoerd.
In deze maanden vinden er leuke activiteiten plaats
waarbij echt iedereen mee kan doen. Zodat niemand
buiten de boot valt. Zo willen zij met hulp van Synerkri
een bowlingmiddag en 2 of 3 bingo- en spelletjesavonden
organiseren. “Bowlingbanen zijn rolstoeltoegankelijk”
verklaart een raadslid uit de kindergemeenteraad.
Op deze vrijdagmiddag in september wordt een
bowlingbaan afgehuurd met catering voor 50 personen.

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

UITVAARTZORG
MET AANDACHT
EN BETROKKENHEID

Iedereen hoort erbij

20 juni was de doorslaggevende vergadering
Tijdens de laatste vergadering op 20 juni bedacht de raad
in groepen van 3 concrete plannen voor de gemeente.
Een van de ideeën was om een speeltoestel voor
mindervaliden in het Middenweteringpark neer te zetten.
Een ander plan ging over het creëren van een campagne
op social media. De posters en filmpjes moesten
jongeren overtuigen om hun afval in de prullenbak
te gooien. Ook bedacht een groepje een plan om
mindervaliden meer te betrekken bij activiteiten, zodat
zij niet worden buitengesloten.

Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf hun favoriete
spelletjes meenemen. Daarnaast zijn er uiteraard mooie
prijzen te winnen bij de bingo. De kinderen willen de
activiteiten promoten door ze op de Uitagenda te zetten.

Kindergemeenteraad is een leuke ervaring
De vergadering van 20 juni was alweer de laatste bijeenkomst van de huidige kindergemeenteraad. Heleen
geeft aan dat ze het erg leuk vond om dit jaar in de
kindergemeenteraad te zitten. “We konden dit jaar met
allemaal dingen meestemmen en we gingen ideeën
bedenken voor Krimpen. Een paar ideeën zijn ook de
echte gemeenteraad ingegaan. Dat vind ik ook heel cool.”
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“Degene die het risico goed kan dragen, draagt
het. De kabels en leidingen kwamen bijvoorbeeld
voor rekening van de gemeente, de kwaliteit van
uitvoering lag bij de aannemer.”

Afsluiting Nieuwe Tiendweg goede keuze
Dat er sneller dan gedacht gewerkt kon worden,
kwam ook doordat het team ervoor koos op een
zeker moment de Nieuwe Tiendweg/Industrieweg
af te sluiten. Die afsluiting werkte heel goed, aldus
Timm. “Eén van onze grootste risico’s was een groot
verkeersinfarct in Krimpen. Daar is het gelukkig
niet van gekomen. Door de keuze voor volledige
afsluiting van de Nieuwe Tiendweg/Industrieweg
én ook door corona kon het verkeer goed blijven
doorrijden. Hierdoor konden wij enkele fases in het
project samenvoegen en sneller werken.”

Het heiwerk op de kruising leverde
wel forse overlast op

Klaar binnen tijd
en budget
Goede planning en aansturing bij project Grote Kruising
Op maandag 11 juli ging de vernieuwde Grote
Kruising weer volledig open voor verkeer.
De klus werd een half jaar eerder dan gepland
geklaard. Bovendien bespaarde de gemeente
20 procent op het budget. Oudwethouder
Anthon Timm: “Er is heel goed gepland en het
werk is heel goed aangestuurd.”
In december 2022 is het project Grote Kruising écht
klaar. Daarmee komt een einde aan het grootste
infrastructurele werk in Krimpen sinds de aanleg van de
N210. In de weken na de opening werkten we nog aan
de verkeerslichten. Op dit moment werkt men nog aan
de 7e en laatste fase van het project. Namelijk het
aanleggen van een veilige fietsverbinding tussen de
Algerabrug en de Treviso/Verbindingsweg. We voeren
nog nader onderzoek uit naar de afsluiting van het
Koningin Wilhelminaplein.
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Werken in een bouwteam
Verantwoordelijk voor het project namens de gemeente
was oud-wethouder Anthon Timm. Als belangrijkste
reden voor het voorspoedige verloop noemt Timm het
werken in een bouwteam. “In een bouwteam werken
opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerders nauw samen.
Deze contractvorm geeft veel flexibiliteit. Iedereen is
bezig met de oplossing en niet met een afrekening op
kosten bijvoorbeeld. De communicatie verloopt ook erg
goed. De lijnen zijn kort en er is veel vertrouwen over
en weer. Dat krijgen we ook terug van de aannemers.
Die zitten vaker in bouwteams. Maar maakten niet
vaak mee dat een vraag vandaag stellen ook vandaag
antwoord krijgen is. Er was een heel goede planning en
er was sprake van een goede aansturing.”
Nog een reden dat het project goed liep, is dat we een
goede risicoverdeling afspraken tussen de aannemer
en de opdrachtgever. Projectleider Henk Slappendel:

“Heel vervelend voor de omwonenden”, zegt
Timm. Slappendel: “Je bereidt zoiets zo goed
mogelijk voor. En kiest voor een oplossing die de
minste trillingen veroorzaakt. Aan de noordkant
van de kruising werkte dat goed, aan de zuidkant
niet. Het moeilijke was ook dat we het niet op een
andere manier hadden kunnen doen. Maar de
overlast is niet te bagatelliseren. Als je daar woont
en alles schudt en trilt, dan word je natuurlijk
erg ongelukkig. Het nare was ook dat het ruim
2 weken duurde.”

Hard gewerkt in goede sfeer

KORT NIEUWS

Steunpunt Mantelzorg
is er voor alle mantelzorgers in Krimpen
“Zorgen voor je naaste of familie, dat doe je toch gewoon?
Daar is toch niets bijzonders aan?” Dit zijn uitspraken die
Marianne Schipper regelmatig hoort. Marianne Schipper
werkt als coördinator van het Steunpunt Mantelzorg.
Steunpunt Mantelzorg is er voor grote of kleine vragen van
mantelzorgers. 5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger.
In Krimpen zijn er tussen de 500 en 600 geregistreerde
mantelzorgers.

Bij mantelzorg komt veel kijken
Helpen bij lichamelijke verzorging of activiteiten in huis.
Structureel administratieve taken regelen. Bij mantelzorg
komt veel kijken. Het is langdurige en onbetaalde zorg
voor een dierbare. Tijdrovend, maar heel waardevol. U kunt
kosteloos een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg
Krimpenwijzer (gevestigd in het Gezondheidscentrum).
Het Steunpunt biedt psycho-sociale ondersteuning,
een luisterend oor of verwijst u door naar betreffende
instanties of lotgenotencontactgroepen. Ook biedt
het Steunpunt gratis cursussen, themabijeenkomsten,
lotgenotencontactmomenten en activiteiten aan.

Ook voor jonge mantelzorgers

De sfeer onder de werknemers was gedurende
het project erg goed. Henk Slappendel: “Mensen
voelden zich verantwoordelijk. Ik zag dat ze nog
tot laat op het werk bezig waren. Ze legden er
echt eer in.” Mooi om te constateren, vindt ook
Timm. “Aanvankelijk vroeg de raad mij waarom er
niet 24/7 aan de kruising werd gewerkt. Maar die
noodzaak was er niet. Als er gewerkt moest worden,
werkten zij, en hard. Er is nooit een onvertogen
woord gevallen.”

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar.
Zij groeien op met een gezinslid dat chronisch ziek is
of een handicap, beperking of psychische aandoening
heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een
zorgsituatie binnen het gezin. Als jonge mantelzorger ben
je betrouwbaar, loyaal en behulpzaam. Het is belangrijk om
ook aan jezelf te denken. Op maandag, dinsdag en vrijdag
is Marianne Schipper aanspreekpunt van het Steunpunt
Mantelzorg. Neem vooral contact op als je behoefte hebt
aan een luisterend oor of een gesprek.

Anthon Timm is er trots op dat hij als wethouder
verantwoordelijk was voor zo’n grote en prestigieuze
klus. “Het is natuurlijk een project met een hoog
afbreukrisico. Toen ik eraan begon zei iedereen
die ik erover sprak: dit is gedoemd te mislukken,
dat gaat je de kop kosten. Dat was voor mij alleen
maar een extra motivatie om het wél te doen.
En ik vond het heel erg leuk. Natuurlijk kent het
risico’s, maar de voldoening die het oplevert is
heel groot. Je kunt als wethouder niets leukers
hebben dan zo’n groot project.”

Omdat het belangrijk is om regelmatig te ontspannen
en iets leuks te doen organiseert Krimpenwijzer samen
met Stichting Jeugd en Jongerenwerk regelmatig leuke
activiteiten. Je kunt dan denken aan bowlen, samen pizza’s
maken of een sportieve activiteit. De activiteiten zijn gratis.

Leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers

Meer informatie
Voor meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg of
de activiteiten voor jong en oud kunt u contact opnemen
via het e-mailadres mantelzorg@krimpenwijzer.nl. U kunt
Marianne Schipper ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06 83 23 75 24. Iedereen verdient waardering, u ook!
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• Vraagt een bekende u ineens om veel geld?
Bel diegene altijd eerst om na te gaan of het
verzoek wel van hem of haar komt. Ga nooit
zomaar over tot betaling van (grote) bedragen.

“Klik nooit zomaar
op een link die u niet
vertrouwt!”
Phishing en smishing

“Het kan óók u overkomen”
Tips om weerbaar en alert te worden bij digitale oplichting

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen
steeds nieuwe manieren om u op te lichten.
Ze maken nepaccounts via WhatsApp of
proberen pincodes en pasjes van u te stelen.
Hier leest u hoe u zich weerbaar kunt maken
en waar u alert op moet blijven.

Spoofing
Bij spoofing gebruikt de crimineel een trucje om
zich voor te doen als iemand anders. Deze vorm van
criminaliteit komt steeds vaker voor. Spoofing betekent
letterlijk ‘nabootsen’. De oplichter kan zich bijvoorbeeld
telefonisch voordoen als iemand van de bank. Daarbij
misbruikt hij het telefoonnummer van de bank. Het lijkt
dus alsof uw bank u echt belt. De oplichter laat u weten
dat er iets mis is met uw betaalrekening of uw bankaccount. Hij of zij kan u vragen geld over te maken naar
een zogenaamde veilige rekening. Ook kan de oplichter
vragen naar uw inloggegevens of persoonlijke gegevens,
zoals uw pincode. Wat kunt u doen als u gebeld wordt?
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• Banken vragen nooit om geld over te maken naar een
andere rekening.
• Banken vragen nooit om persoonlijke (inlog)gegevens.
• Daarom: verbreek de verbinding zo snel mogelijk,
als u het niet vertrouwt.
• Zoek zelf het telefoonnummer op van de organisatie
en controleer of het verzoek dat ze u deden klopt.

Hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude via WhatsApp of sms ontvangt u
een bericht van een oplichter die zich voordoet als
een bekende, bijvoorbeeld een familielid of vriend.
Vaak begint het bericht dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Al snel volgt het bericht dat diegene
financieel in de problemen zit en geld nodig heeft.
U krijgt een verzoek tot betaling van een bedrag.
Wat kunt u in zo’n geval doen?
• Check of u de persoon kent die u een bericht stuurt.
Vertrouwt u het bericht niet? Neem dan altijd zelf
contact op met de afzender op het voor u bekende
telefoonnummer.

Via een e-mail of sms bericht vraagt de oplichter
u te klikken op een link of om in te loggen. Die link
kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van
een bank. Vervolgens moet u uw gegevens invullen.
Dit heet phishing (‘hengelen’) of smishing (bij een
sms-bericht). Met de door u ingevulde gegevens
kunnen internetcriminelen u veel geld afnemen.
Wat kunt u bij het ontvangen van zo’n bericht
zelf doen?
• Gaat het om uw geld en/of uw belangrijke
gegevens? En is er haast bij? Let op! Criminelen
laten het lijken alsof er haast bij is. Check altijd
eerst de gegevens van de afzender. Klik nooit
zomaar op een link die u niet vertrouwt!
• Check het e–mailadres. Komt dat overeen met
eerdere e–mails van deze afzender?
• Vergelijk het e–mail bericht met een eerder
bericht van deze organisatie, waarvan u zeker
weet dat het bericht echt was.
• Twijfelt u? Bel dan de organisatie waar het om
gaat, bijvoorbeeld uw bank. Zoek daarvoor zelf
het telefoonnummer op.

Babbeltrucs
Een oplichter belt bij u aan en probeert met een
smoes bij u binnen te komen. Bijvoorbeeld om naar
het toilet te gaan. De oplichter kan zich bijvoorbeeld
ook voordoen als een monteur, een pakketbezorger
of iemand van de thuiszorg. Vaak lijkt het betrouwbaar. Wat kunt u op zo’n moment zelf doen?
• Open nooit zomaar de deur voor een
onbekende. Gebruik de kierstandhouder
om de deur op een kier open te zetten.
• Laat een onbekende nooit zomaar binnen.
• Vraag om een legitimatie.
• Sluit de deur als u binnen iets gaat halen.
• Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft.
• Houd het pinapparaat zelf vast.
• Scherm altijd uw pincode af.
• Geef uw pinpas nooit uit handen!

KORT NIEUWS

Vanaf 1 oktober is het
mogelijk uw rijbewijs
online te verlengen
Vanaf 1 oktober 2022 is het mogelijk om de verlenging van
uw rijbewijs online aan te vragen. Dit kan via de website van
de RDW. U kunt het rijbewijs al na 2 werkdagen ophalen op
het raadhuis.
Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval
van verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van
categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs
aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het raadhuis.

U heeft een geldige pasfoto nodig
Om het rijbewijs online te verlengen is een pasfoto nodig.
Deze moet gemaakt zijn bij een erkende fotograaf of
fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en
fotocabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl.
Verder gelden onderstaande voorwaarden voor het online
aanvragen van een verlenging van uw rijbewijs:
• U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs.
• U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een
categorie-uitbreiding aan.
• U heeft de DigiD-app met ID-check.

Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten maken van een foto.
Dit kan bij een door de RDW erkende fotograaf of
fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto
digitaal naar de RDW. Daarna kunt u met de DigiD-app
met ID-check makkelijk en snel de aanvraag doen via
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen kunt
u het rijbewijs ophalen op het raadhuis.

Wilt u meer informatie over oplichting?
Lees verder op www.veiliginternetten.nl/
maakhetzeniettemakkelijk/
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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!

“Het is al zo lang geleden”, verzucht veteraan
Jan de Ruijter. “Maar nu ik eraan terug denk,
komt het wel weer binnen.” Hij moet even
slikken als hij de herinneringen aan zijn tijd in
NieuwGuinea ophaalt. Hij is geen man van veel
woorden, zeker niet van dramatische woorden.
Achter zijn nuchtere relaas voel je wel dat een
uitzending naar NieuwGuinea niet in de koude
kleren gaat zitten.
De Ruijter werd eind maart 1961 opgeroepen voor
militaire dienst. In Doorn, bij de mariniers. Hij werd
ingedeeld bij een mitrailleursectie. Na 4 maanden
opleiding kwam hij op de reservelijst voor uitzending
naar Nieuw-Guinea. Zijn moeder heeft met een verzoek
aan de Koningin nog geprobeerd hem thuis te houden.
Geen wonder, haar man was aan het eind van de oorlog
overleden toen zij in verwachting was van haar 2e kind
en Jan 4 jaar was. Dan wil je je zoon niet weg zien gaan.
Het mocht niet baten. Het verzoek werd afgewezen.
Op de 3e zaterdag dat Jan zich moest melden als
reservist werd hij uitgezonden. Met het vliegtuig via
Alaska (in de sneeuw) en Tokio (40º Celsius) naar Biak.
Daarna met een binnenlandse vlucht naar Manokwari.
Dat werd zijn thuisbasis.

“Dat zal ik niet gauw vergeten”

* 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

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

n den IJssel
en IJssel

Het is al zo
lang geleden

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

Jan moest meteen op patrouille
Normaal gesproken mogen de militairen eerst een paar
weken acclimatiseren. Voor Jan zat dat er niet in. Hij werd
de volgende dag met een klep – een klein landingsvaartuig – naar het eiland Waigeo gevaren. Direct op bivak
en patrouille lopen. “Onze mitrailleursectie bestond uit
5 man: een schutter, een helper en 3 munitiedragers,”
vertelt Jan. Als hij zo’n patrouille beschrijft, zie je het voor
je. Dwars door het oerwoud, in ondragelijke hitte, met
volledige bepakking, een tent op de rugzak gebonden,
karabijn in de hand. Om beurten droegen ze de
mitrailleur met driepoot en de kistjes munitie. Papoea’s
wezen de weg en baanden het pad met hun kapmessen.
’s Nachts was het wel spannend, als je in het pikkedonker
alleen de hondenwacht deed. Je schrikt van ieder geluid.”

Ik heb geen vuurgevecht mee gemaakt
Regelmatig werden zij vanuit hun thuisbasis naar andere
plekken gevaren of gevlogen, om ook daar patrouille
te lopen. Op zoek naar infiltranten. Gelukkig heeft Jan
de Ruijter nooit een vijandelijk treffen meegemaakt.
Op het moment dat zijn peloton wel in een vuurgevecht
verwikkeld raakte, lag hij in het hospitaal.
“Wij waren naar Fakfak gevlogen om daar de landmacht
bij te staan. Na 3 weken patrouille kreeg ik een hardnekkige tropenzweer aan mijn been. Het gat was zo diep
dat ik in het hospitaal werd opgenomen. Zo liep ik de
confrontatie met de vijand mis. Dat geeft een dubbel
gevoel.” Hij was een paar weken later wel betrokken bij
de bewaking van de gevangen genomen infiltranten.

Papoea's zwaaiden ons met palmtakken uit
Wat het meeste indruk gemaakt heeft? Veteraan
De Ruijter moet even nadenken. “Ons vertrek uit
Manokwari. Eigenlijk was het een afgang. Nieuw-Guinea
was een maand eerder overgedragen aan Indonesië.
De Papoea’s stonden op het vliegveld ons met palmtakken uit te zwaaien. Dat zal ik niet gauw vergeten.”
Huib Neven
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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
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

Gevaar
dreigde overal
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

“Eigenlijk voel ik me geen veteraan,” zegt
veteraan Jasper van der Drift (1984) in alle
bescheidenheid. “Het woord veteraan roept bij
mij het beeld op van mannen en vrouwen die
écht oorlog
hebben gevoerd.” Maar dan vergeet
Automobielbedrijf
Lekdijk 73
Tel. 0180 515 055
Jasper even
iedere
of
oud,
info@broere.citroen.nl
Krimpen aan den jong
IJssel
P. en D.dat
Broere
BV militair,
die uitgezonden is geweest, zich veteraan
Onderhoud • Reparatie • Accessoires • Leasing • Financiering
mag noemen.

U kunt bij ons terecht voor:

Van
derenDrift
wist
al enjong
welke
• Verkoop
inkoop van
nieuwegebruikte
auto´s kant hij op wilde: bij
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2 jaar later, in januari 2003, volgde de uitzending naar
Afghanistan. Jasper was 19 jaar jong, maar wist waar hij
aan begon. “We waren ons zeer bewust van de gevaren.
Daarom zorgden we naast de trainingen voor veel
gezelligheid en feesten. We dachten: misschien komen
we wel niet terug.” Hij was niet de enige die zo dacht.
“Bij het afscheid stond mijn vader met tranen in de ogen.
Ik had hem nooit zien huilen.”

We zaten urenlang in een bunker
Dat de gevaren inderdaad dichtbij waren, bleek bij hun
aankomst in het kamp vlakbij Kaboel. “De eerste de beste
avond bij het donker worden ging het luchtalarm af.
De Taliban was bezig het kamp te beschieten. We hebben
urenlang in een bunker gezeten tussen opgestapelde
08-12-14 15:50
zandzakken en ik dacht: dit is wel echt.”

De kinderen zijn blij dat je er bent
dit seizoen

Hollandse gezelligheid
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Na een weekje acclimatiseren begon het eigenlijke
werk. Op surveillance in open auto’s. Ze patrouilleerden
in Kaboel en omliggende dorpen. “Dan zie je pas wat
decennialang oorlog in dat land heeft aangericht.
Kogelgaten in armoedige lemen hutjes, kapotgeschoten
huizen, restanten van tanks langs de kant van de weg…”
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Op een van hun tochten vonden ze zelfs een massagraf.
De foto’s in Jaspers fotoalbum leveren het desolate en
afschuwelijke bewijs.
In contrast daarmee de kinderen. “Die zwaaien naar je en
zijn blij dat je er bent. Alleen als ze plotseling verdwijnen,
dan moet je scherp zijn, dan dreigt er gevaar.”
En gevaar dreigde overal. Een groep reed op een IED
(improvised explosive device), zoals bermbommen
officieel heten. 1 dode, 2 zwaargewonden. “Wij zijn er
naar toe gereden om hulp te verlenen. Dan komt het wel
erg dichtbij,” zegt Jasper.

Alles voor niks
Na 4 maanden zat de missie erop. “Ik heb wel het gevoel
gehad dat we daar wat veiligheid hebben kunnen
brengen. Maar nu zijn we weer helemaal terug bij af.
Alles is voor niks geweest. Ik moet wel vaak aan die
kinderen denken. Ze hebben niks en van niks maken ze
alles. Wat een verschil met onze kinderen!” zo besluit
veteraan Van der Drift zijn verhaal.
Huib Neven
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Beter een goede buur
dan een verre vriend

bepaalde gevallen een maatregel opleggen. Dit varieert
van een waarschuwing tot in het uiterste geval een huisverbod van een aantal dagen.

Iedereen krijgt er helaas weleens mee te maken. Woonoverlast in zijn eigen omgeving. Maar wat is woonoverlast
precies en wat is de rol van uw gemeente hierin?

Personen met verward gedrag kunnen ook woonoverlast
veroorzaken. De gemeente werkt hierin nauw samen
met het Krimpens Sociaal Team en haar zorgpartners.
Samen werken wij op korte termijn aan een goede en
sluitende aanpak.

Hinder in, vanuit en rondom de woning

Dicht bij huis en
beter voor het milieu
Rijd elektrisch en vraag een laadpaal aan
De gemeente ziet een stijging in het gebruik en
de aanschaf van elektrische auto’s. Dit is een
goede ontwikkeling, want door elektrisch rijden
ontlasten we het klimaat. Maar wat we ook
zien is dat de parkeerdruk in Krimpen hoog is.
Wij proberen zoveel mogelijk parkeergelegenheid
te creëren. Zonder dat dit ten koste gaat van het
groen in de gemeente.

Rijd elektrisch en vraag een laadpaal aan
Maak een bewuste keuze en rijd een elektrische auto.
U kunt uw auto voor de deur opladen en het is ook nog
beter voor het milieu. Opladen op uw privéterrein
heeft de voorkeur. Is die mogelijkheid er niet? Of is er
geen laadpaal op 250 meter loopafstand van uw huis?
Dan kunt u het plaatsen van een openbare oplaadpaal
aanvragen via www.laadpaalnodig.nl.
Het aanvragen van een laadpaal is gratis. U ziet hier of
er een aanvraag is voor een openbare laadpaal in uw
buurt. Het contact over de aanvraag van een laadpaal
verloopt via Equans (voorheen Engie). Op dit moment
levert en onderhoudt Equans alle laadpalen op straat
in onze gemeente.

De gemeente beoordeelt het voorstel
We kijken samen met Equans naar de omgeving, de
parkeerdruk en het maatschappelijk belang van de
laadpaal. De laadpaal is niet alleen voor de aanvrager.
We plaatsen de paal daarom niet voor de deur van de
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aanvrager zelf. De laadpaal plaatsen we in een straal van
200 meter van de woning van de aanvrager. Door het
plaatsen van een laadpaal in uw omgeving kan het dus
voorkomen dat u iets verderop moet parkeren.

Proces van aanvragen laadpaal neemt tijd in beslag
In een verkeersbesluit reserveren we 2 laadplaatsen voor
1 laadpaal. Als blijkt dat er meer dan 4000 kilowattuur per
jaar geladen wordt, gaan we over tot het inrichten van de
tweede laadplek. Indien er meer dan 6000 kilowattuur
per jaar wordt geladen gaan we over tot het plaatsen van
een extra laadpaal. Hier nemen we uiteraard ook eerst
een verkeersbesluit over.
Hierna volgt een termijn van 6 weken waarin
omwonenden een bezwaarschrift kunnen indienen bij
burgemeester en wethouders. Indien we bezwaren
ontvangen vertraagt de doorlooptijd dus aanzienlijk.
Voor de aanvrager betekent dit een doorlooptijd van
minimaal 30 weken. Zo kan het dus voorkomen dat een
aanvrager van een laadpaal ruim een half jaar moet
wachten op het plaatsen van een laadpaal. In sommige
gevallen (waar meerdere locaties bezwaren opleveren)
geeft dit een doorlooptijd van 1,5 jaar.

Bezoek voor meer informatie onze website
Wilt u alle voorwaarden voor het aanvragen van een
elektrische laadpaal weten? Ga dan naar: www.krimpen
aandenijssel.nl/uitleg-elektrische-laadpalen/.

Woonoverlast is hinder die u ervaart in, vanuit en rondom
een woning. De overlastgever vertoont gedrag, waar u of
een ander last van heeft. Of de overlastgever laat juist na
om goed gedrag te vertonen. Dat kan voor u als directe
buur of omwonende onplezierig zijn. Denk daarbij met
name aan geluidsoverlast, vervuiling, intimiderend
gedrag, brandgevaar en drugsoverlast.

Wat kunt u zelf doen aan woonoverlast?
De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van buurtbewoners, gemeenten,
woningcorporaties en politie. Als u woonoverlast ervaart
kunt u allereerst zelf de overlastgever aanspreken.
Komt u er beiden niet uit, dan kunt u zelf buurtbemiddeling van Kwadraad inschakelen. Kwadraad is
bereikbaar via telefoonnummer (088) 900 40 00 of
via e-mail buurtbemiddeling@kwadraad.nl.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente komt in beeld als de woonoverlast niet op
een andere manier op te lossen is. De overlastmeldingen
bespreekt de gemeente in het overleg woonoverlast met
haar partners. Zij bespreken met elkaar wat mogelijk een
oplossing kan bieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan
een bekeuring bij luide muziek of een huurrechtelijke
gedragsaanwijzing vanuit de woningstichting. Als dat
allemaal geen oplossing biedt, kan de burgemeester in

Colofon

Aandacht voor personen met verward gedrag

Aanvullende regels zijn soms nodig
Soms moeten naast wet- en regelgeving aparte regels
komen om de overlast aan te pakken. Zo heeft het college
pas geleden een verbod op het houden van hanen
ingesteld. Hanen in de bebouwde kom zorgen op veel
plaatsen voor overlast. Dit beïnvloedt het woongenot.
Het houden van hanen is nog wel mogelijk onder
voorwaarden.

Verdachte situaties kunt u melden
De gemeente treedt ook op tegen illegale bewoning
en het gebruik van woningen anders dan wonen. Denk
hierbij onder andere aan hennepkwekerijen of verhuur
van kleine kamertjes in de woning. Of een woning die
gebruikt wordt als opslagplaats voor illegale activiteiten.
De gemeente heeft u als bewoner nodig om verdachte
situaties te signaleren. Heeft u een pand dat u onder
de aandacht wilt brengen bij de gemeente? Meld dit bij
de gemeente via telefoonnummer 14 0180 of via e-mail
gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Ook kunt u een
melding maken via Meld Misdaad Anoniem. Kijk op
www.meldmisdaadanoniem.nl. Of neem contact op via
telefoonnummer 0800 – 70 00.

Wilt u meer informatie over woonoverlast?

Kijk dan op www.krimpenaandenijssel.nl/woonoverlast.
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