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Agenda

De klok tikt weer op het Raadhuisplein 

Op dinsdag 18 oktober onthulde ik samen met 
kunstenares Nora van Krimpen het klokkunstwerk 
‘Vrijheid kent geen tijd’. De klok op het Raadhuisplein 
is een kunstwerk in het kader van 75 jaar vrijheid.  
Door de uitbraak van het coronavirus moest de 
 realisatie van de klok worden uitgesteld. Des te  
mooier dat het kunstwerk nu alsnog is onthuld. 

Dan nieuws over de Algeracorridor. Als het aan het 
college van Krimpen aan den IJssel ligt, wordt de 
bestaande capaciteit van de Algerabrug maximaal 
benut. En komt er een ongelijkvloerse T-kruising  
op het Capelseplein en een onderzoek naar een  
extra  fietsverbinding tussen Krimpen en Capelle.  
Meer hierover leest u vanaf pagina 4. 

Het verhaal van vroeger op pagina 16 en 17 gaat  
deze keer over schilders uit de Krimpenerwaard.  
Een interessant verhaal over hoe schilders van  
vroeger onze mooie omgeving vastlegden op doek. 

De jachthaven aan de Hollandsche IJssel bij molen  
De Schelvenaer ziet er anders uit dan voorheen.  
Mooi en opgeknapt. Bij de renovatie werkten 
 Krimpenaren en de gemeente nauw samen.  
Over dit mooie resultaat leest u meer op pagina 19. 

Op pagina 21 leggen wij u met behulp van een  
infographic uit wat de gemeenteraad allemaal doet.  
Wat zijn hun taken en wanneer vinden er  vergaderingen 
plaats? Hoe kunt u meekijken met deze  vergaderingen? 

In deze Klinker vindt u ook de verhalen van de 
 Krimpense veteranen Siemen de Wilde en Bas Brust. 
De laatste pagina bevat een verhaal over de Adviesraad 
Sociaal Domein. Zij vormen een belangrijke verbinding 
tussen u als inwoner en het gemeentebestuur. 

2023 staat weer voor de deur. Het einde van het jaar 
nadert. Op zaterdag 10 december organiseren wij de 
Winterfair. Met de Winterfair willen wij het project 
de Grote Kruising feestelijk met u afsluiten. Maar nog 
meer om u te bedanken voor uw geduld. Het evenement 
is gratis en geschikt voor iedereen.

Ik wens u via deze weg alvast fijne feestdagen en een 
veilige jaarwisseling toe! Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Burgemeester Martijn Vroom

Voorwoord

GEMEENTERAAD 
8 december 
Besluitvoorbereidende 
commissie

15 december 
Raadsvergadering

12 januari
Informatieve 
raadscommissie

19 januari
Besluitvoorbereidende 
commissie 

26 januari
Raadsvergadering

2 februari
Informatieve 
raadscommissie

9 februari 
Besluitvoorbereidende 
commissie 1

16 februari 
Besluitvoorbereidende 
commissie 2

23 februari
Raadsvergadering 

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

UITAGENDA
Dinsdag 27 december 
Familievoorstelling Klokkenluider van de Notre Dame
15.00 uur
6+

Zaterdag 14 januari  
Colori Ensemble
Stichting IJsseldijkkerkconcerten
20.00 uur
€15,-

Kijk voor meer culturele -en sportieve activiteiten op 
www.uitagendakrimpen.nl.

GEMEENTE
Zaterdag 10 december 
Winterfair 2022 
Raadhuisplein 12.00-19.00 uur 

Maandag 9 januari 
Nieuwsjaarsreceptie 
Raadzaal 19.30 -22.00 uur

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten 
in de gemeente. In de volgende Klinker kunnen activiteiten 
worden opgenomen voor de periode van 28 februari tot en met 
16 mei. 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.
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Als het aan het college van Krimpen aan den 
IJssel ligt, wordt de bestaande capaciteit van 
de Algerabrug maximaal benut, komt er een 
 ongelijkvloerse T-kruising op het  Capelseplein 
en komt er een onderzoek naar een extra 
 fietsverbinding tussen Krimpen en Capelle. 

Om ervoor te zorgen dat de regio Rotterdam in de 
toekomst (richtpunt: 2040) bereikbaar blijft, is in een 
zogeheten MIRT-verkenning (zie kader) onderzocht op 
welke manier het verkeer beter kan doorrijden op de 
Algeracorridor. Deze corridor is een belangrijke route 
van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den 
IJssel en de Krimpenerwaard. Er rijdt veel verkeer en 
dat zorgt voor files. De vertraging is het grootst in de 
ochtendspits richting Rotterdam en in de avondspits 
richting Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. 
De verwachte reistijd in 2040 is dan meer dan 2 keer  
zo lang als de optimale reistijd zonder files.

De Grote Kruising is nu al klaar 
Om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren 
zijn maatregelen voor de korte en voor de lange termijn 
vastgesteld. De herinrichting van de Grote Kruising is 
zo’n kortetermijnoplossing – die ook al is gerealiseerd. 
De MIRT-verkenning heeft voor de lange termijn  
4 alternatieven onderzocht. De eerste 2 alternatieven 
gaan uit van de huidige capaciteit van de Algerabrug. 
De andere alternatieven gaan uit van uitbreiding van de 
capaciteit van de brug. 

Variant 1a
In variant 1a blijft de brug functioneren zoals nu. 
Ook wordt de bestaande aansluiting van de wisselstrook 
op de Ketensedijk verbeterd. Er is niet meer in alle 
rijrichtingen verkeer mogelijk tussen de Algeraweg en de 
Ketensedijk/Nijverheidsstraat. Op het Capelseplein komt 
een gelijkvloerse T-kruising met fietstunnel. Ook komt 
er een nieuwe fietsbrug over de Hollandsche IJssel. 
De doorstroming verbetert minimaal in deze variant. 
De kosten zijn 67 miljoen euro.

Ongelijkvloerse kruising  
en extra fietsbrug 

College kiest voor betere doorstroming Algeracorridor

COLLEGE

Variant 1b
In variant 1b wordt de brug maximaal benut met een 
directe aansluiting van de Algeraweg op de wisselstrook 
in de avondspits en een extra rijstrook op de Algeraweg. 
Het ontwerp van de kruising Ketensedijk/Nijverheids-
straat wordt ook versimpeld. Hierdoor zijn er minder 
conflictsituaties en kan het verkeer beter doorrijden. 
Of er nog extra afslagrichtingen komen op het kruispunt 
en welke dat dan zijn, wordt verder onderzocht in de 
volgende fase. Op het Capelseplein komt een ongelijk-
vloerse T-kruising. Ook komt er een fietstunnel. Net als 
in 1a komt er in deze variant een nieuwe fietsbrug over 
de Hollandsche IJssel. De doorstroming verbetert sterk. 
Een optimalisatie in de vorm van een extra rijstrook 
op de Algeraweg van Zuid (Algerabrug) naar Noord 
( Capelseplein) kan filevorming in de ochtendspits 
oplossen. De kosten zijn 68 miljoen euro.

Variant 2a
In deze variant wordt de Algerabrug omgebouwd naar 
4 keer 1 rijstrook. De wisselstrook wordt een gewone 
rijstrook richting Capelle aan den IJssel. Het is niet meer 
mogelijk om vanaf de Ketensedijk en de Nijverheidsstraat 
de Algeraweg op of af te rijden. Op het Capelseplein 
komt een ongelijkvloerse T-kruising met 2 keer  
2 rijstroken in een viaduct voor verkeer van Krimpen 
 richting Rotterdam. Ook komt er een fietstunnel. 
De door stroming verbetert sterk in deze variant. 
De kosten: 102 miljoen euro met een aanvullend risico  
van 50 miljoen euro voor het verstevigen van de brug.

Variant 2b
In deze variant komt er een nieuwe Algerabrug met  
2 keer 2 rijstroken. Het is niet meer mogelijk om vanaf 
de Ketensedijk en de Nijverheidsstraat de Algeraweg 
op of af te rijden. Op het Capelseplein komt een 
ongelijkvloerse T-kruising met 2 keer 2 rijstroken in een 
onderdoorgang voor verkeer van Krimpen richting 
Rotterdam. Er komt geen fietstunnel. De doorstroming 
verbetert sterk. Deze variant kost 123 miljoen euro met 
een aanvullend risico van 94 tot 154 miljoen euro voor  
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het verstevigen van de fundering en een tijdelijke brug 
tijdens de werkzaamheden.

Keuze college: variant 1b
Het Krimpense college heeft, net als de gemeenten 
Capelle en Krimpenerwaard, gekozen voor variant 1b 
met een extra rijstrook op de Algeraweg. Wethouder 
John Janson: “Een nieuwe of verbrede Algerabrug 
blijkt niet nodig om het verkeersvraagstuk op te lossen. 
De bestaande capaciteit van de Algerabrug wordt 
 maximaal benut. Dit leidt tot dezelfde reistijden als 
wanneer we de capaciteit van de brug uitbreiden. 
Dat maakte al dat de technisch complexe en kostbare 
opties 2a en 2b afvielen. Verder hebben wij toen we 
begonnen met de verkenning van de alternatieven als 
gemeente 4 criteria neergelegd. De bereikbaarheid  
voor auto’s moet toenemen, we willen het gebruik van  
het openbaar vervoer stimuleren en de leefkwaliteit en  
de kansen voor mensen moeten verbeteren. 

Als je deze criteria naast de varianten legt, komt 1b als 
beste optie uit de bus. Mensen gaan er in reistijd op 
vooruit, we stimuleren het OV en het gebruik van de 
fiets en het sluipverkeer in de wijken neemt sterk af. 
Met een nieuwe fietsbrug krijgen mensen meer kansen: 
de buurgemeenten en de metro worden bereikbaarder. 
Daarmee nemen ook de mogelijkheden voor scholen  
en banen toe. Ook de kosten-batenanalyse is voor deze 
optie de beste.” 

De verwachting is dat een extra fietsbrug zorgt voor 
ongeveer 5800 fietsbewegingen per dag en ongeveer 
1000 auto’s minder op de Algerabrug. Janson: “Of de 
fietsverbinding mogelijk is, vraagt nader onderzoek. 
Als college zien wij graag dat dit onderzoek er komt.”

1 hoofdroute zonder kruisingen
De kern van variant 1b is dat die zoveel mogelijk een einde 
maakt aan conflictsituaties bij kruisingen, legt Janson 
uit. “Het verkeer concentreert zich op 1 hoofdroute op 
de Algeraweg, waardoor het sluipverkeer afneemt. 
Ook verbetert een ongelijkvloerse kruising bij Capelse-
plein de reistijden.” Voor doorgaand verkeer levert dat 
veel winst op, aldus Janson. “Voor de korte afstanden niet 
altijd, maar we willen mensen aanmoedigen om vaker de 
fiets te pakken.”

Het college wil nadrukkelijk ook de auto’s faciliteren. 
“Tegelijkertijd willen we het openbaar vervoer en het 
gebruik van de fiets stimuleren. Met een extra fiets-
verbinding wordt het centrum van Capelle aan den  
IJssel ook snel(ler) bereikbaar.”

De verwachting is: werk in uitvoering vanaf 2027
De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 
gaat over veel méér dan alleen de  Algera corridor. 
Janson: “Van 2023 tot 2026 kunnen we de nodige extra 
onderzoeken doen en het plan voor bereiden. De huidige 
verwachting is dat de uitvoering vanaf 2027 start.”

De doorstroming op de Algeracorridor moet verbeteren



Nederland - Brazilië

Kleindochter van 14 is niet klein meer. Zij trekt haar 
eigen plannen. Deze keer wilde ze naar het dames-
volleybal Nederland-Brazilië. “Ga je mee, opa?” appte 
ze. Ik heb sowieso moeite met nee zeggen, maar tegen 
mijn kleinkinderen zeg ik altijd ja. Al willen ze me 
meeslepen naar de wildste disco. Zo zat ik ineens in een 
bruisend Ahoy. Ik geloof dat onze dames die wedstrijd 
moesten winnen om kans te maken op het wereld-
kampioenschap. Geen wonder dat de zaal vol zat met 
juichende volleybalfans.

Kleindochterlief had haar en mijn wangen beschilderd 
met de Nederlandse vlag en me een oranje sjaaltje 
omgehangen. Ze had me bovendien een stuk papier 
van dezelfde kleur in handen geduwd. Daar moest 
ik mee zwaaien als de dames succesvol een aanval 
geblokt hadden. Van links naar rechts, schalde het 
door de luidsprekers. Ik deed braaf en dapper maar ook 
een beetje onhandig mee. Het leverde een feestelijke 
golvende oranjezee op. Op een gegeven moment hoorde 
ik mezelf Holland Holland scanderen. Niet zo hard als 
mijn kleindochter, maar toch … De jongedame die aan 
de andere kant naast mij zat had wel door dat ik een 
debutant in de supporterswereld was. Ze knikte me 
bemoedigend toe. 

De wedstrijd was fantastisch, moet ik zeggen. Klein-
dochter legde haarfijn uit wie wie was en hoe het spel 
precies in zijn werk ging. Je hoeft mij niks meer te 
vertellen over een nettouch, bloks en smashes. Het viel 
me op dat de speelsters constant met opgeheven armen 
handjeklap deden. Als er een punt gemaakt werd, als 
er geen punt gemaakt werd, als er gewisseld moest 
worden, zelfs toen ze de wedstrijd verloren … 

Als dat handenklappen zoveel positieve energie geeft, 
dacht ik, waarom doen we dat dan niet vaker. Dat zou 
het leven veel prettiger maken. Ik had het wel willen 
doen op de terugweg in de metro vol met strakke 
gezichten. Maar ik durfde niet. Ik begreep ook niet 
waarom iedereen me zo raar aankeek. Toen ik thuis 
kwam zag ik dat mijn wangen nog opgesierd waren met 
de Nederlandse driekleur. Rood boven, blauw onder. 
Dat dan weer wel. 

Wat is precies een MIRT-verkenning? 
De Rijksoverheid wil ervoor zorgen dat Nederland 
bereikbaar en veilig blijft en dat de ruimtelijke 
inrichting steeds verbetert. Daarom investeert het 
Rijk geld in projecten die daarvoor zorgen. Dat doet 
het Rijk via het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (MIRT). Het Rijk werkt binnen 
deze MIRT-projecten intensief samen met provincies, 
gemeenten, waterschappen en vervoerregio’s. 

Een verkenning is een vast onderdeel van het MIRT. 
Alle betrokken partijen buigen zich dan over een 
specifiek vraagstuk. Zo is ook de MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam in 2018 gestart. 
De besluiten die over de Algeracorridor genomen 
worden, maken deel uit van deze MIRT-verkenning. 
Aan het onderzoek werken het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
en de gemeente Rotterdam mee.

Het Voorkeursalternatief: en verder?
Het college is diverse malen met de  gemeenteraad 
in gesprek gegaan over zijn  Voorkeursalternatief. 
De raad heeft de opdracht gegeven om in de 
vervolgfase van de MIRT-verkenning goed te 
onderzoeken wat de consequenties van 1b zijn voor 
de afwikkeling van het (extra) verkeer via de Grote 
Kruising en voor (eventueel) sluipverkeer door 
Lansingh-Zuid. Ook heeft de raad gevraagd of het 
toch mogelijk is om na de Algerabrug de verbinding 
naar de  Ketensedijk (en vice versa) open te houden. 
De  aanbevelingen uit de raad neemt het college  
mee in de verdere onderzoeken. 

Op 10 november werd in het Bestuurlijk Overleg 
MIRT het Voorkeursalternatief definitief vastgesteld. 
Het college van burgemeester en wethouders is 
hier blij mee. Het gekozen  alternatief komt in de 
herziening van de Omgevingsvisie Zuid-Holland. 
Inwoners die willen reageren kunnen dat doen door 
een zienswijze in te dienen op deze omgevingsvisie. 
De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2023 
kan. Meer informatie: www.oeververbindingen.nl.

Even Neven



A.D.B. Dakbedekkingen

nieuwbouw, renovatie en isolatie

Op dakbedekkingen bieden wij
10 jaar garantie op waterdichtheid.

Waalstraat 30, 2921 XP  Krimpen aan den IJssel
Mob. 06 18 8846 40
Tel. 0180 44 37 48

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

Kwaliteitszonwering voor binnen en buiten.
Vrijblijvend advies en prijsopgaven bij u THUIS!

Tevens mogelijkheid tot bezoek showroom!l i f e s t y l e

all  u4
Sneakers  Tattoos  T-shirts  Sunglasses

Scoor je to�e sneakers, T-shirts, tattoo’s, 
new era cap, Smartphone reparaties en meer 
nu gewoon in Krimpen!

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

• Knikarmschermen 
• Uitvalschermen
• Markiezen 
• Screens 
• Rolluiken
• Jaloezieën 
• Lamellen
• Rolgordijnen 
• Vouwgordijnen
• Plissé gordijnen
• Rolhorren 
• Hordeuren

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

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



Kom naar de

Winterfair Krimpen!

• Kerstkraampjes
•   Flyseat met uitzicht over  

Krimpen (gratis)

• F1-simulators en VR-brillen (gratis)

•  Schaatsbaantje en springkussen (gratis)

• Live muziek en food trucks

Zaterdag 10 december

van 12.00 tot 19.00 uur
op het Raadhuisplein en omgeving



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.

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

www.regioriool.nl
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Wie vrije tijd over heeft en graag iets voor een 
ander doet, kan in Krimpen op veel  plekken 
terecht. 2 vrijwilligers vertellen over hun 
 ervaringen.

Sinds mei vorig jaar heeft Krimpen aan den IJssel een 
Regenboognetwerk. Het netwerk organiseert lhbti+- 
activiteiten en vraagt voortdurend aandacht voor de 
positie van lhbti+'ers in het dorp. De Krimpense Amy is lid 
van het netwerk. Een goede vriend van haar moeder zei 
haar dat het netwerk precies iets voor haar zou zijn. En dat 
klopte “Er is een goede sfeer, het zijn allemaal aardige 
mensen. Ik kom er met veel plezier. We zijn nu met een 
groep van 10 mensen, maar er kunnen zeker nog nieuwe 
mensen bij. Iedereen is welkom, onze leeftijden variëren 
tussen de 14 jaar en de 65 jaar.”

Dat was erg geslaagd.” Het netwerk komt eens per 
maand bij elkaar. Amy: “We willen vooral bereiken dat 
Krimpen een veilige plek is voor lhbti+'ers. We zijn er nog 
niet helemaal, maar we zijn op de goede weg.” 

“Wij brengen en halen de mensen”
Helga Beckmann zet zich sinds 2018 in voor vrijwilligers-
vervoer. Soms kunnen mensen geen gebruik maken van 
het openbaar vervoer en zelf geen auto rijden. Als zij dan 
een afspraak in een ziekenhuis, bij het Gezondheids-
centrum of de tandarts hebben, kunnen zij een beroep 
doen op het vrijwilligersvervoer. “Wij rijden de mensen 
tegen een vergoeding naar hun afspraak en begeleiden 
ze naar de afdeling waar ze moeten zijn. Ook brengen we 
de mensen weer thuis.”

Als de afspraak binnen het uur weer voorbij is, blijft de 
 vrijwilliger op de cliënt wachten. “Duurt de afspraak 
langer, kan de cliënt bellen en dan komen wij hem of haar 
weer ophalen. Dan geldt wel een dubbel tarief.” Mensen 
die gebruik maken van een rolstoel, krukken of een 
rollator kunnen hun hulpmiddel in de auto meenemen. 

De autoritten zijn altijd gezellig
Beckman maakt soms meerdere ritten per week, maar 
soms is het ook een maand stil. “Ik denk dat nog niet 
iedereen weet dat wij er zijn.” De vrijwilliger heeft veel 
plezier in het werk. “Het is voor de cliënt fijn, maar ook 
voor mij. Je maakt contact met de mensen en het is 
 eigenlijk altijd gezellig. Ik doe het echt heel graag.”
Wie een rit wil reserveren, kan dat tot 5 werkdagen 
voor de afspraak doen bij het vrijwilligersloket in het 
 Gezondheidscentrum. 

KRIMPENSE SAMENLEVING

Op zoek naar een vrijwilliger of naar vrijwilligerswerk? 
Meld u bij het vrijwilligersloket in het Gezondheids-
centrum (bel naar (0180) 51 58 40 of kom langs).

“Je maakt contact en het  
is altijd gezellig”

Krimpense vrijwilligers aan het woord

Comedy Café was groot succes
Het netwerk organiseert onder andere de activiteiten 
rondom Coming Out Day op 11 oktober. De activiteiten 
waren vorig jaar en dit jaar erg succesvol. “Dit jaar 
hebben we ook een Comedy Café georganiseerd. 
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Weggeefhoek Krimpenerwaard De Hoek heeft al 
veel mensen blij gemaakt met de meest uiteen-
lopende spullen. Voor de inwoners – inclusief 
de tijdelijke – van Krimpen aan den IJssel is het 
initiatief een uitkomst.

“Kastje, zo goed als nieuw. Ophalen in Krimpen aan den 
IJssel”. “Stapeltje boeken, wie kan ik blij maken?” “IKEA 
peuterbed, op te halen in Bergambacht.”
Zomaar wat posts van leden van de Facebookgroep 
Weggeefhoek Krimpenerwaard De Hoek. Dagelijks vindt 
er via deze pagina druk verkeer plaats tussen inwoners 
vanuit Krimpen en de hele Krimpenerwaard. De meest 
uiteenlopende spullen verschijnen op de site. Alles wat 
nog netjes, schoon en houdbaar is, mag gratis worden 
aangeboden. Elk lid kan reageren op een advertentie. 
De gever bepaalt zelf of de spullen naar de eerste gaan 
die reageert of dat er wordt geloot.

“We helpen waar de nood  
het hoogst is”

Lara Corda van De Weggeefhoek streeft naar hergebruik en saamhorigheid

De Facebookgroep telt inmiddels 9.000 leden
Doelstelling van de Weggeefhoek: hergebruik en 
 saamhorigheid. “Door spullen die overbodig zijn, maar 
die een ander juist goed kan gebruiken, weg te geven 
zonder hiervoor iets terug te verwachten, willen we graag 
de inwoners van de Krimpenerwaard bij elkaar brengen 
en zich meer betrokken laten voelen met elkaar”, zo valt  
te lezen op de Facebookpagina. 

De actieve groep telt inmiddels zo’n 9.000 leden en wordt 
gerund door zo’n 30 vrijwilligers. Beheerder en initiatief-
neemster is Lara Corda. Het begon allemaal bijna 9 jaar 
geleden vanuit haar eigen huis, vertelt ze. “Mijn moeder 
was overleden en we moesten iets doen met haar spullen. 
Toen ben ik deze Facebookgroep begonnen. Het begon 
als uitwisseling van spullen tussen het ene adres naar het 
andere. Dat is nog steeds een belangrijke activiteit.” 
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De Weggeefhoek krijgt regelmatig giften
Lara kreeg daarnaast steeds vaker contact met 
organisaties zoals de voedselbank, de dierenvoedsel-
bank, Stichting Welzijn, maatschappelijk werk en 
Vluchtelingenwerk. “Voor de doelgroepen van deze 
instanties begonnen we grotere hoeveelheden kleding 
en goederen in te zamelen.” 

Ook bedrijven weten de Weggeefhoek te vinden. 
“We krijgen regelmatig giften. Ondergoed van een 
lingeriewinkel bijvoorbeeld of winterjassen van een 
kledingzaak.” Regelmatig post Lara in de Facebook-
groep een lijst van benodigde spullen die inwoners 
volgens afspraak kunnen langsbrengen.

Vrijwilligers maken hart-onder-de-riemmanden
Dat leverde meerdere grote en doorlopende 
projecten op. Zo maken de vrijwilligers van de 
Facebookgroep rond de feestdagen zogeheten hart-
onder-de-riemmanden. Bijvoorbeeld voor inwoners 
van de Krimpenerwaard die door ziekte of verlies door 
een moeilijke tijd gaan. Alle manden vullen ze met 
geschonken producten van mensen uit de Krimpener-
waard. “In de manden doen we verzorgingsproducten 
en levensmiddelen.” Ook richt de Weggeefhoek 
 babykamers in voor financieel kwetsbare gezinnen. 

Omdat de activiteiten groeiden, zocht de Weggeef-
hoek een andere locatie. Een deel van het pand 
van Hallmark in de Stormpolder is nu in gebruik als 
opslagruimte. En inmiddels is de Weggeefhoek toe aan 
een nóg grotere ruimte. “Begin volgend jaar werken 
we vanuit een eigen plek in een loods van Arthur Bouw 
aan de Van Utrechtweg 36d.” Na 9 jaar Weggeefhoek 
heeft Lara steeds beter in de gaten wat er waar nodig 
is. “We proberen te helpen waar de nood het hoogst 
is. En dat kan echt overal zijn.” De activiteiten zijn 
intussen zodanig uitgebreid dat de Weggeefhoek op 
dit moment een stichting in oprichting is.

Huisraad voor Oekraïners en de asielboot
Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte en er een grote 
groep Oekraïense vluchtelingen in Krimpen aan 
den IJssel werd opgevangen, heeft De Weggeefhoek 
geholpen bij de inrichting van de opvangruimten. 
“We zorgden voor de hele huisraad. Van kop en schotel 
tot theedoeken tot kaasschaven.” Ook zamelde de 
groep kleding, verzorgingsproducten, speelgoed en 
voedsel in voor de Oekraïners. 

Ook toen asielboot Alemannia –met daarop zo’n  
150 vluchtelingen– neerstreek in de Krimpense 
Sliksloothaven, leverden Lara en haar team de meest 
uiteen lopende spullen. Lara is trots op haar vrijwil-
ligers en op de inwoners van de Krimpenerwaard. 
Zij helpen haar en verzamelen spullen waar zij kunnen. 
“Zij springen echt in de bres voor anderen.” 

Energiearmoede raakt  
veel Krimpenaren

Toen in februari de oorlog in Oekraïne uitbrak had 
niemand kunnen vermoeden wat de impact van deze 
nare oorlog zou zijn. Inmiddels zijn we 9 maanden 
verder en zijn de zorgen over energieprijzen en de 
torenhoge inflatie groot. Ook in Krimpen merken 
veel huishoudens de impact hiervan aan den lijve. 
Zo zien veel Krimpenaren de jaarafrekening van de 
energiemaatschappij met zorg tegemoet. Door de crisis 
ontstaan er soms ook problemen bij huishoudens die 
voorheen geen financiële zorgen hadden. Financiële 
zorgen die stress kunnen veroorzaken en mensen 
overvallen. Ineens een energierekening van 800 euro 
per maand en de wekelijkse boodschappen die zo veel 
duurder zijn! 

Als wethouder armoede deel ik de zorg van de Krimpe-
naren. Mij raken de verhalen die ik hoor als ik met 
inwoners en maatschappelijke organisaties praat. 
Want het voelt niet goed dat ouders een keuze moeten 
maken. Bijvoorbeeld om de kinderen van voetbal of 
handbal af te halen, omdat de contributie niet meer te 
betalen is. Financiële zorgen gaan soms gepaard met 
een gevoel van schaamte waardoor mensen te laat hulp 
zoeken. Veel mensen weten niet dat de gemeente er is 
om juist in dit soort lastige situaties te helpen.

Zo werken we sinds 2021 met vroeg signalering. 
 Hierdoor krijgen wij in beeld als er inwoners achter-
lopen met betaling van de energierekening, de huur of 
de ziektekostenverzekering. Dan bieden we hulp aan.  
En wijzen we mensen de weg naar bijvoorbeeld 
 schuldhulpverlening of de vrijwilligers van stichting 
Schuldhulpmaatje. Met deze ondersteuning kunnen 
vaak problematische schulden voorkomen worden. 

Verder laten we zien dat er ‘potjes’ zijn waardoor 
er financiële ondersteuning is. Bijvoorbeeld om de 
 contributie van de voetbalvereniging te betalen.  
Of voor een bijdrage van schoolkosten of kosten  
voor muziek- of theaterles. Ook de gemeenteraad  
is begaan met de financiële zorgen van  Krimpenaren. 
Er is een bedrag van 2 miljoen euro  gereserveerd voor 
maatregelen tegen energiearmoede. In december 
gaan we met elkaar in gesprek over hoe we dit bedrag 
gaan besteden. Met deze maatregelen hopen we deze 
 Krimpense inwoners een steuntje in de rug te geven. 
Houd hiervoor onze website www.krimpenaanden
ijssel.nl in de gaten. 

Kirsten Jaarsma



www.stoppelenburguitvaart.nl  •  uitvaart@stoppelenburg.nl

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
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Project Natuurlijk 
Centrum-Zuid

Fraaie nieuwbouw in het centrum van Krimpen

In oktober tekende wethouder Hugo van der Wal  
(Centrumontwikkeling) en Jan Voesenek, 
 directeur en eigenaar van de Nederlandse Bouw 
Unie (NBU), het contract voor de ontwikkeling  
en bouw van de laatste 2 woongebouwen E en F.  
Om de gebiedsontwikkeling compleet te  
maken is de gemeente eigenaar geworden van  
de bestaande gebouwen tussen het Raadhuis-
plein, Waardzicht en de Albert Schweitzerlaan.  
Op deze plek komen de laatste 2 woongebouwen, 
te weten E en F. 

Wethouder Hugo van der Wal: “We investeren flink in 
het openbaar gebied. Rondom de nieuwe woningen 
komt groen en water. Ook leggen we nieuwe fiets- en 
 wandelpaden aan. De gemeente investeert dus ook  
gelijk in openbaar gebied.“

hout en glas. Met 6 woonlagen aan het Raadhuisplein en 
4 woonlagen aan de binnenkant van het gebied krijgt F 
een getrapt gebouw waardoor lucht en licht ontstaat”, 
zegt wethouder Hugo van der Wal.

De appartementen zorgen voor meer  
doorstroom op de woningmarkt
“Het is fantastisch dat wij ook deze laatste gebouwen 
mogen ontwikkelen en bouwen”, vertelt Voesenek. 
“Het is een prachtige plek zo dichtbij het  winkelcentrum. 
De gebouwen E en F bestaan uit 46 en 45 koop-
appartementen bovenop 2 halfverdiepte parkeerkelders. 
Eigenlijk hetzelfde als bij gebouw B (Marshall). 

Veel Krimpenaren hebben interesse 
Wij zien hier dat vooral Krimpenaren waarvan de 
kinderen uit huis zijn interesse hebben. Zij komen vaak uit 
een grotere woning met tuin. En zoeken naar het gemak 
van een duurzaam appartement. De volgende maanden 
werken wij de gebouwen E en F verder uit. Wij hopen dat 
de bouw van E begin 2024 start.”

Huur- en koopappartementen
Het Project Natuurlijk Centrum-Zuid bestaat uit 
6 gebouwen. De gebouwen A, C en D worden al door 
NBU ontwikkeld en gebouwd voor woningcorporatie 
QuaWonen. Deze 3 gebouwen bestaan uit 143 sociale 
huurappartementen. Daartussenin wordt gebouw 
B gebouwd. Dit gebouw heet Marshall en bestaat 
uit 46 koopappartementen. De verkoop van deze 
 appartementen is door de NBU net voor de zomer-
vakantie gestart. 

Veel groen en water rondom de appartementen
Voor gebouw B is de NBU al gestart met de grond -
werkzaamheden voor de halfverdiepte parkeerkelder.  
Door deze parkeerkelder is er veel ruimte voor groen en 
water. De gebouwen komen op steenworp afstand van het 
raadhuis en winkelcentrum Crimpenhof te staan. Meer 
informatie vindt u op www.natuurlijkcentrumzuid.nl.

De ontwerpen hebben veel groen, hout en glas
Dit voorjaar startte de gemeente een proces om te 
kiezen wie de gebouwen E en F mag ontwikkelen en 
bouwen. Na een zorgvuldige beoordeling heeft de NBU 
gewonnen. Samen met MIX Architecten en MAAK Space 
Landschappers maakten zij een fris en slim ontwerp. 
Gebouw E springt daarbij in het oog met veel groen, 

Een impressie van de woongebouwen
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OUDE VERHALEN

“Maar de meest briljante helderheid kunnen we 
niet anders realiseren dan met een beetje wit en 
gele oker. Deze grastonen zetten we over op doek 
en worden warm gemaakt, fluwelig, geurig, (…)”, 
meende schilder Jacob Maris. Daarmee kan hij 
het gras van de weilanden uit de  Krimpenerwaard 
bedoeld hebben. Want het is zeker dat leden en 
navolgers van de Haagse school hier hebben 
gewerkt. Ook veel andere kunstenaars uit 
 verschillende stijlperioden hebben door de eeuwen 
heen de Krimpenerwaard ontdekt en verbeeld.

Er waren slechts een paar thema’s die vroeger de 
aandacht van kunstenaars trokken als het over de 
 Krimpenerwaard ging. Het ging vooral om dorps-  
en riviergezichten en bijzondere gebouwen.  
Veel kunstenaars hadden in feite een rol als kroniek-
schrijver, waarbij ze de functie van een eigentijdse 
 fotograaf vervulden. Zo was er veel vraag naar een  
exacte weergave van gebouwen. 

Topografische tekeningen in een zonnig licht
Isaak Tirion deed aan het eind van de 18de eeuw een 
poging alle historische, topografische en architectonische 
kennis over de Republiek van die tijd te documenteren. 

MET DE MEEST 
BRILJANTE HELDERHEID

Gezicht op riviertje De Vlist, Jan Willem van Borselen
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Dit zorgde voor de publicatie van Het verheerlykt 
 Nederland. Daar werkte onder meer Cornelis Pronk 
(1691-1759) aan mee. Hij is bekend geworden door zijn 
nauwkeurige topografische tekeningen. Vaak geplaatst 
in een zonnig, wat Italiaans aandoend licht. Hij heeft 
 meerdere plaatsen in de Krimpenerwaard getekend.

Schilders trokken het land door om gebouwen  
en landschappen vast te leggen
De belangrijkste kunstenaar die meewerkte aan dit 
 topografische standaardwerk was Hendrik Spilman 
(1721-1784). Hij trok het land door om de lokale gebouwen 
en landschappen vast te leggen. Van zijn hand is een 
tekening van Haastrecht en de kerk van Lekkerkerk 
( Rijksmuseum). Zowel Pronk als Spilman spreidden in  
hun werk een enorme kwaliteit ten toon. 

Voor wat de Krimpenerwaard betreft noemen we ook  
Jan van Almeloveen (1656-1684), Abraham  Rademaker 
(1676-1735) en Hendrik Tavenier (1734-1807). Zij legden  
veel dorpen in de Krimpenerwaard vast op doek.  
De laatste maakte aquarellen en gewassen 
 pentekeningen van dorpsgezichten, onder andere  
van Haastrecht en Ouderkerk.

Schilders vonden in de Krimpenerwaard  
een idyllisch landschap
Het aantal kunstenaars dat in de Krimpenerwaard werkte 
is groot en uitlopend. Daarom schenken we niet aan 
iedereen aandacht. Maar de omslag naar de impres-
sionistische beleving van het Hollandse polderlandschap 
mag niet onvermeld blijven. Met name de schilders van 
de Haagse school troffen in de Krimpenerwaard het 
 idyllische landschap aan. Hier waren ze naar op zoek.  
Ze vonden er weiden, rivieren, oevers, rietpluimen, 
koeien en vergezichten onder een indrukwekkende 
wolkenlucht. Daarbij mocht het gemoed van de kunste-
naar volop meespelen. Hoeveel werken zijn er niet in de 
waard gemaakt, waarvan de plaats niet te bepalen is. 

Molens Stolwijker boezem op doek geschilderd
Soms lukte het nog wel. In 2018 ontdekte G.H. Keunen 
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dat een 
schilderij van Willem Roelofs (1822-1897) de voor malige 
molens aan de Stolwijker boezem moest weergeven. 
Eerder was al bekend dat Jan Willem van Borselen  
(1825-1892) schilderijen had gemaakt van het riviertje de 
Vlist. Het werk van de laatste mocht zich zelfs verheugen 
in de belangstelling van het Koninklijk Huis.

Oude karakteristieke gebouwen werden vastgelegd
Speciale aandacht vraagt ook de werkende J. Verheul 
Dzn (1860-1948). Deze Rotterdamse architect, raadslid en 
aquarellist verafschuwde de eigentijdse ingrepen in stad 

en land. Daarom probeerde hij zo veel mogelijk oude 
karakteristieke gebouwen vast te leggen. Met warmte 
en precisie schilderde hij ook in de Krimpenerwaard 
veel hofsteden en boerderijen. Vooral in Lekkerkerk, 
 Bergambacht, Berkenwoude en Gouderak. 

Zo zijn plekken, buurten, landschappen en gebeurte-
nissen door schilders vastgelegd. Van vroeger tot nu en 
van het Middeleeuwse Schoonhoven tot het Krimpense 
Veer. Het Streekmuseum Krimpenerwaard heeft tot 
en met half januari 2023 een tentoonstelling gewijd 
aan veel geschilderde bekende plekjes. Onder de titel: 
‘Herken je me nog?’. Oude werken uit de eigen collectie, 
zoals Molen de Onverwacht van Antonius Johannes van 
Schelven. Maar ook nieuwe werken van hedendaagse 
kunstenaars geven een nostalgisch beeld van het 
 Nederlandse landschap. 

Jan Willem Stolk

Redacteur namens het Streekmuseum Krimpenerwaard

Boven: De Boven- en Ondermolen van de polder Stolwijk, 
Willem Roelofs. Onder: Molen De Onverwacht, Antonius 
Johannes van Schelven. 
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Haven De Schelvenaer is het 
visitekaartje van de gemeente 

Bewoner Hans Luijten: “Het is echt een prachtige plek”

De jachthaven aan de Hollandsche IJssel bij 
molen De Schelvenaer heeft een metamorfose 
ondergaan. Bij de renovatie werkten bewoners 
en gemeente nauw samen.

Het vervallen haventje bij hem om de hoek was inwoner 
van de wijk Kortland-Noord Hans Luijten al tijden een 
doorn in het oog. “Het haventje was hevig in verval. 
Er zaten putten in het asfalt, het zag er gewoon niet meer 
uit.” Samen met enkele andere bewoners besloot Luijten 
om de tafel te gaan om daar iets aan te doen. “We hebben 
hele leuke gesprekken gevoerd en tekeningen gemaakt.”
Vervolgens werd de gemeente erbij betrokken. Opzichter 
buitenruimte Peter Hazebroek: “Wij kregen de vraag of 
we de haven konden opknappen. Daar stonden wij voor 
open, mits we binnen ons onderhoudsbudget konden 
blijven. De haven zag er inderdaad verwaarloosd uit. 
De bomen drukten het asfalt omhoog, er was een  
hoek weggezakt. Als het water hoog stond, stond het  
daar blank.”

De boomspiegels en bloembakken zijn vernieuwd
De gemeente ging met de bewoners aan de slag met het 
plan. Hazebroek: “De wens was om de boomspiegels te 
omlijsten met cortenstaal (een staalsoort met een bruine 
roestkleur, red). Ook wilden ze dat we 4 bloembakken 
plaatsten van cortenstaal. Dat hebben we gedaan.  
Verder hebben we nieuw asfalt aangebracht met een 
mooie slijtlaag erop en de verlichting gerepareerd.”
Op de kade staat ook een nieuw stalen bankje. De wens 
was dat dat geen standaard parkbank zou zijn. Luijten: 
“Daar is naar geluisterd. Dit bankje staat er nu op proef. 
Als het goed bevalt, komt er nog een bankje bij.”

Omwonenden verzorgen de planten zelf
Voor de beplanting van de boomspiegels en de bloem-
bakken is overleg geweest met de hovenier. Dat verliep 
ook erg goed, zegt Luijten. “Die heeft op een fantastische 
manier naar ons geluisterd. En het mooie is: omwonenden 
zijn spontaan de planten zelf gaan verzorgen.” 

Het ‘natte’ gedeelte van de haven, waar de boten liggen, 
was ook erg in verval. Luijten: “De steigers waren verrot. 
Recent is de haven gekocht door de heer Speksnijder. 
Die heeft de haven laten uitbaggeren en nieuwe 
 steigers laten plaatsen. Wij als bewoners waarderen zijn 
aanpak enorm. Het geheel is nu een visitekaartje van de 
gemeente. Het is echt een prachtige plek.”

Een mooi voorbeeld van inwonersparticipatie
Wijkwethouder Wubbo Tempel is blij met de samen-
werking tussen bewoners en gemeente. “Dit is een heel 
mooi voorbeeld van inwonersparticipatie. Ook vind ik 
het mooi dat de bewoners een stuk verantwoordelijk-
heid blijven dragen. Het is nu hun haven en hun kade 
geworden.” Ook inwoner Luijten – die veel ervaring 
heeft opgedaan met participatieprocessen rondom het 
Panorama Krimpenerwaard – is heel tevreden met de 
samenwerking. “Als je het hebt over de vraag: hoe kunnen 
we de kloof tussen bestuurders en bewoners verkleinen, 
dan is dit een prachtig voorbeeld.”

Op initiatief van bewoners is de haven opgeknapt
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• Cv. Werk 

• Cv. Service en onderhoud

• Airconditioning

• Zink- en dakwerk

• Badkamers en sanitair

Stormsweg 54 - Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 - 51 65 30

info@installatiebedrijfnobel.nl
www.installatiebedrijfnobel.nl

COMPUTERS & DIGITALE TV

info@atlascomputers.nl
www.atlascomputers.nl

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

PC’s & laptops op maat

Reparaties randapparatuur 
& onderdelen

Smartphone reparaties

U kunt tevens bij ons terecht 
voor APK service van uw PC

Hèt adres voor al uw
PC wensen en oplossingen

Contact

Formulierenhulp / 
Krimpenwegwijzer
Let op. Vanaf heden werkt 
formulierenhulp alleen nog 
maar op afspraak en gaat 
door onder de naam   
Spreekuur KrimpenWeg-
wijzer.  Het spreekuur vindt 
wekelijks plaats op woens-
dag van 10.00 tot 12.00 uur 
en op vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur.

Een afspraak maken?
Een afspraak maken kan  
telefonisch via (0180) 51 
75 90 (vraag naar een 
afspraak voor het Spreekuur 
KrimpenWegwijzer).

Vrijwilligersloket
Het vrijwilligersloket in het 
Gezondheidscentrum is 
vanaf november niet alleen 
geopend op maandagoch-
tend, dinsdagochtend en 
woensdagochtend, maar 
ook op donderdagochtend. 

Meer informatie?
Kom gerust eens langs als 
u vragen heeft over vrijwil-
ligerswerk of als u zich 
wilt aanmelden voor een 
activiteit. U kunt ons ook 
telefonisch bereiken 
via (0180) 51 58 40.
 

T: (0180) 51 75 90  
E: info@krimpenwijzer.nl

KrimpenWijzer is er voor u
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Het college van burgemeester en wethouders
Het college is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beslissingen
die door de gemeenteraad worden genomen. Het college maakt ook
beleid, volgens de hoofdlijnen die de raad heeft vastgesteld.
Ambtenaren voeren de besluiten uit en bereiden nieuwe voorstellen
voor.

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. 
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft 21
raadsleden, verdeeld over 8 fracties. De burgemeester is de
voorzitter van de gemeenteraad. De raadsleden beslissen over
de plannen van de gemeente en hoeveel die mogen kosten. 

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen wat er nodig
is in de gemeente. Raadsleden houden zich bezig met
wat er nu in de gemeente nodig is en hoe de gemeente
er in de toekomst uit moet zien.

Hoofdlijnen bepalen

Inwoners vertegenwoordigen
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners.
Raadsleden hebben contact met inwoners om te weten
wat er in de gemeente speelt. Ze wegen de belangen van
inwoners goed af bij het nemen van besluiten.

De gemeenteraad controleert het college van
burgemeester en wethouders. De raad controleert of
het college de plannen die zijn aangenomen ook
uitvoert. Ook kijkt de gemeenteraad of de uitvoering
van de plannen binnen het budget verloopt.

College controleren

Vergaderen
De gemeenteraad neemt

besluiten in de raadsvergadering. 

De raadsvergadering vindt
meestal plaats op de laatste
donderdag van de maand.

De raadsfracties bereiden de
besluitvorming voor in

commissievergaderingen.

1x per maand

Commissies
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Spreekrecht Meekijken

Wat doet de gemeenteraad?
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Cynthus van Keulen is één van de eerste 
vrijwilligers van het Repaircafé in Krimpen. 
Dat hier startte in 2014. ‘Heel vaak zie ik de 
mogelijkheid om reparaties uit te voeren. Ik 
groeide op vlak na de oorlog. Toen bestond 
het woord verduurzaming nog niet echt. Er was 
weinig geld en tekort aan materialen. Daarom 
werd alles toen zo lang mogelijk gebruikt. 
Dus het repareren van allerlei spullen zit er bij 
mij van jongs af aan in’, vertelt Cynthus.

Meer dan alleen repareren
In het Repaircafé kun je gratis langskomen met 
je kapotte spullen. Maar het draait niet alleen 

om reparaties. Er is altijd ruimte voor een kopje 
ko�  e en een goed gesprek. Ook dragen de 
reparateurs hun kennis over op de bezoekers. 
Een win-winsituatie.

Een groeiend initiatief
Het eerste Repaircafé ontstond in 2009 in 
Amsterdam. Hun motto: gooi nooit zomaar 
spullen weg, zonder te kijken of repareren 
nog kan. In het hele land startten Repaircafés. 
Dankzij veel vrijwilligers die van techniek 
houden. In Nederland zijn nu ongeveer 
350 van zulke cafés. Maar ook in het 
buitenland zijn de cafés populair.

In Krimpen kun je terecht op 
twee verschillende locaties
• De Vijverhoek, Lage Vijver 2. 

Op de eerste woensdag van de 
maand tussen 13.00 en 16.00 uur.

• Het Palet, Rembrandtlaan 37. 
Op de derde donderdag van de 
maand tussen 13.00 en 16.00 uur.

Vanaf 2023 gaat het Repaircafé samen met 
het Digitaal café. Dan kun je er ook je vragen 
stellen over computers, telefoons en tablets.

Energie is op dit moment erg duur. 
Daarom wil de gemeente bewoners 
helpen met het energie zuinig maken 
van hun woning. Dat scheelt niet 
alleen geld, maar is ook nog beter 
voor het milieu. 

Er lopen allerlei acties om bewoners te helpen 
met het verduurzamen van hun huis. Huis-
eigenaren én huurders. Sommige acties zijn 
pilots. We testen uit of een aanpak goed werkt. 
Als dat zo is, maken we het voor meer 
mensen mogelijk om mee te doen. 

Energiecoaches voor huurders
Voor huurders zetten we energiecoaches in, 
die op afspraak thuis langskomen. Zij geven 
tips om energie te besparen. En voeren meteen 
een paar kleine maatregelen uit. Waarmee je 
als bewoner direct energie bespaart. De 
energiecoaches zijn gestart in de fl ats aan de 
Vijverlaan en de Middenwetering. Daar 
bezochten ze al meer dan 100 woningen. 
En voerden in totaal meer dan 600 maat-
regelen uit. Dat bespaart een gemiddeld 
huishouden al snel €160 in een jaar.

Word ook energiecoach
Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen 
een bezoek van een energiecoach geven. 
Daarom zoeken we nog vrijwillige energie-
coaches om ons te helpen. Je krijgt een gratis 
training en goede begeleiding. Wil jij 
Krimpenaren helpen besparen? Meld je aan 
via info@krimpenduurzaam.nl. Kun je een 
bezoek van een energiecoach gebruiken? 
Meld je dan ook via dit mailadres.

Verduurzamen met QuaWonen
De gemeente werkt samen met QuaWonen 
aan het verduurzamen van huurhuizen. 
Zo is de afspraak dat QuaWonen elk jaar op 
200 huurhuizen zonnepanelen legt. We kijken 
samen naar mogelijkheden om dat te versnellen.

Energieadvies voor 
huiseigenaren
Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk 
voor het verduurzamen van je huis. Maar de 
gemeente maakt dat graag zo makkelijk 
mogelijk. Daarom testen we verschillende 
manieren om bewoners een gratis energie-
advies te bieden:
• een energie-adviseur die thuis langskomt;
• een online programma waarmee 

je zelf ontdekt hoeveel je bespaart 
met duurzame maatregelen;

• advies op basis van gegevens 
uit je slimme meter.

Je krijgt daarbij tips over subsidies en soms 
zelfs direct o¤ ertes. Natuurlijk bepaal je altijd 
zelf welke maatregelen je uitvoert. De pilots 
starten in het najaar van 2022. Zijn ze 
succesvol? Dan maken we ze mogelijk voor 
meer mensen. Woon je in een actiegebied? 
Dan krijg je vanzelf bericht. 

Meer geld voor aanpak 
van (energie)armoede 
De gemeenteraad wil (energie)armoede 
aanpakken en maakte daar €2 miljoen voor vrij. 
Eind dit jaar wordt duidelijk hoe we een deel 
van dit geld gaan inzetten. Dan komen er nog 
meer acties om inwoners die met armoede te 
maken hebben te helpen. Bij het verduurzamen 
van hun woning en het verlagen van hun 
energieverbruik. Lees meer in de column van 
wethouder Kirsten Jaarsma op pagina 13.

Waarom wil je 
klimaatburgemeester zijn?
‘Het is belangrijk om goed voor de wereld te 
zorgen. Dat wil ik laten zien. Als klimaatburge-
meester kan ik echt iets dóen voor het klimaat. 
In plaats van alleen te denken: het gaat niet 
goed. En... het is toch gaaf om je een week 
lang burgemeester te voelen!’

Maak je je wel eens zorgen 
over duurzaamheid?
‘Soms wel. Ik zie in Krimpen zoveel mensen 
in auto’s. Bij de winkels en ook bij school. 
Dat is toch niet goed? Krimpen is niet zo 
groot. Je hoeft altijd maar een klein stukje. 
Dan kun je toch ook fi etsen?’ 

Wat doe je zelf voor duurzaams? 
‘Veel fi etsen dus. Als ik op straat loop en ik zie 
afval liggen, gooi ik het in de prullenbak. Als het 
niet héél vies is tenminste. En ik ben vegetariër. 
Ik vond vlees wel lekker hoor. Maar ik zag een 
fi lm over hoe slecht het voor de dieren is. Toen 
at ik het niet meer. Eerst miste ik het wel. Maar 
nu weet ik niet eens zeker of ik het nog wel 
zou lusten.’ 

Wat is jouw duurzame tip 
voor mensen in Krimpen? 
‘Alle kleine beetjes helpen. Probeer een week 
geen vlees te eten. Ga vaker met de fi ets. Zet 
een plant in je tuin. Als iedereen een paar kleine 
dingen doet, doen we samen juist heel veel. En 
dan is het ook niet zo moeilijk om vol te houden.’

Heb jij een plan voor Krimpen?
‘Ik wil een bomenplantdag. Op vakantie heb 
ik met mijn moeder heel veel kleine boompjes 
in het bos gezet. Heel leuk om te doen! 
Dat wil ik hier ook wel. Ik weet niet precies 
waar je boompjes vandaan moet halen hoor. 
Maar het is wel leuk en goed als iedereen een 
boompje kan planten. In de tuin of in het park.’ 

‘Als iedereen iets kleins doet, 
doen we samen heel veel’

Schrijf je in voor 
de maandelijkse 
nieuwsbrief. Dan 
mis je niks meer!

krimpenduurzaam.nl/nieuwsbrief

Gemeente in actie voor 
energiezuinig wonenenergiezuinig wonen

Repaircafé Krimpen 
brengt oude apparaten 
weer tot leven
Wat doe je met een ko  ezetapparaat dat niet meer werkt? Een fi ets die 
vaak aanloopt? Of een laptop die niet meer start? Weggooien? Mooi niet! 
 Repaircafé Krimpen brengt je oude en kapotte apparaten weer tot leven.

Ben jij net als Annelieke 
klaar voor de stap? 
Vertel over jouw groene stap – groot of 
klein – via info@krimpenduurzaam.nl. 
Dan staat jouw verhaal misschien wel 
in de volgende Klinker. 

In de Klimaatweek krijgt Krimpen er elk jaar een burgemeester bij. 
Een klimaatburgemeester, om precies te zijn. Een jonge Krimpenaar met 
een groen hart. Dit jaar was dat Annelieke Barten (11 jaar) uit klas 6 van 
de Rudolf Steinerschool.

Krimpen heeft een nieuwe website. 
Die helemaal draait om duurzaam-
heid. Op krimpenduurzaam.nl 
ontdek je alles over duurzaam 
wonen, leven en werken in Krimpen 
aan den IJssel.

Op Krimpen Duurzaam vind je de verhalen 
van Krimpenaren die een groene stap zetten. 

En alle informatie om ook een duurzame stap 
te zetten. Van energie besparen tot groener 
reizen. Zelf – of met hulp van de gemeente.

Laat ons weten wat jij vindt
Krimpen Duurzaam is er voor jou. Daarom 
horen we graag wat jij van de website vindt. 
Kun je alles vinden? Mis je iets? Mail ons op 
info@krimpenduurzaam.nl. Zo kunnen wij 
Krimpen Duurzaam nog beter maken.

Tip
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meester kan ik echt iets dóen voor het klimaat. 
In plaats van alleen te denken: het gaat niet 
goed. En... het is toch gaaf om je een week 
lang burgemeester te voelen!’

Maak je je wel eens zorgen 
over duurzaamheid?
‘Soms wel. Ik zie in Krimpen zoveel mensen 
in auto’s. Bij de winkels en ook bij school. 
Dat is toch niet goed? Krimpen is niet zo 
groot. Je hoeft altijd maar een klein stukje. 
Dan kun je toch ook fi etsen?’ 

Wat doe je zelf voor duurzaams? 
‘Veel fi etsen dus. Als ik op straat loop en ik zie 
afval liggen, gooi ik het in de prullenbak. Als het 
niet héél vies is tenminste. En ik ben vegetariër. 
Ik vond vlees wel lekker hoor. Maar ik zag een 
fi lm over hoe slecht het voor de dieren is. Toen 
at ik het niet meer. Eerst miste ik het wel. Maar 
nu weet ik niet eens zeker of ik het nog wel 
zou lusten.’ 

Wat is jouw duurzame tip 
voor mensen in Krimpen? 
‘Alle kleine beetjes helpen. Probeer een week 
geen vlees te eten. Ga vaker met de fi ets. Zet 
een plant in je tuin. Als iedereen een paar kleine 
dingen doet, doen we samen juist heel veel. En 
dan is het ook niet zo moeilijk om vol te houden.’

Heb jij een plan voor Krimpen?
‘Ik wil een bomenplantdag. Op vakantie heb 
ik met mijn moeder heel veel kleine boompjes 
in het bos gezet. Heel leuk om te doen! 
Dat wil ik hier ook wel. Ik weet niet precies 
waar je boompjes vandaan moet halen hoor. 
Maar het is wel leuk en goed als iedereen een 
boompje kan planten. In de tuin of in het park.’ 

‘Als iedereen iets kleins doet, 
doen we samen heel veel’

Schrijf je in voor 
de maandelijkse 
nieuwsbrief. Dan 
mis je niks meer!

krimpenduurzaam.nl/nieuwsbrief

Gemeente in actie voor 
energiezuinig wonenenergiezuinig wonen

Repaircafé Krimpen 
brengt oude apparaten 
weer tot leven
Wat doe je met een ko  ezetapparaat dat niet meer werkt? Een fi ets die 
vaak aanloopt? Of een laptop die niet meer start? Weggooien? Mooi niet! 
 Repaircafé Krimpen brengt je oude en kapotte apparaten weer tot leven.

Ben jij net als Annelieke 
klaar voor de stap? 
Vertel over jouw groene stap – groot of 
klein – via info@krimpenduurzaam.nl. 
Dan staat jouw verhaal misschien wel 
in de volgende Klinker. 

In de Klimaatweek krijgt Krimpen er elk jaar een burgemeester bij. 
Een klimaatburgemeester, om precies te zijn. Een jonge Krimpenaar met 
een groen hart. Dit jaar was dat Annelieke Barten (11 jaar) uit klas 6 van 
de Rudolf Steinerschool.

Krimpen heeft een nieuwe website. 
Die helemaal draait om duurzaam-
heid. Op krimpenduurzaam.nl 
ontdek je alles over duurzaam 
wonen, leven en werken in Krimpen 
aan den IJssel.

Op Krimpen Duurzaam vind je de verhalen 
van Krimpenaren die een groene stap zetten. 

En alle informatie om ook een duurzame stap 
te zetten. Van energie besparen tot groener 
reizen. Zelf – of met hulp van de gemeente.

Laat ons weten wat jij vindt
Krimpen Duurzaam is er voor jou. Daarom 
horen we graag wat jij van de website vindt. 
Kun je alles vinden? Mis je iets? Mail ons op 
info@krimpenduurzaam.nl. Zo kunnen wij 
Krimpen Duurzaam nog beter maken.

Tip
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Cynthus van Keulen is één van de eerste 
vrijwilligers van het Repaircafé in Krimpen. 
Dat hier startte in 2014. ‘Heel vaak zie ik de 
mogelijkheid om reparaties uit te voeren. Ik 
groeide op vlak na de oorlog. Toen bestond 
het woord verduurzaming nog niet echt. Er was 
weinig geld en tekort aan materialen. Daarom 
werd alles toen zo lang mogelijk gebruikt. 
Dus het repareren van allerlei spullen zit er bij 
mij van jongs af aan in’, vertelt Cynthus.

Meer dan alleen repareren
In het Repaircafé kun je gratis langskomen met 
je kapotte spullen. Maar het draait niet alleen 

om reparaties. Er is altijd ruimte voor een kopje 
ko�  e en een goed gesprek. Ook dragen de 
reparateurs hun kennis over op de bezoekers. 
Een win-winsituatie.

Een groeiend initiatief
Het eerste Repaircafé ontstond in 2009 in 
Amsterdam. Hun motto: gooi nooit zomaar 
spullen weg, zonder te kijken of repareren 
nog kan. In het hele land startten Repaircafés. 
Dankzij veel vrijwilligers die van techniek 
houden. In Nederland zijn nu ongeveer 
350 van zulke cafés. Maar ook in het 
buitenland zijn de cafés populair.

In Krimpen kun je terecht op 
twee verschillende locaties
• De Vijverhoek, Lage Vijver 2. 

Op de eerste woensdag van de 
maand tussen 13.00 en 16.00 uur.

• Het Palet, Rembrandtlaan 37. 
Op de derde donderdag van de 
maand tussen 13.00 en 16.00 uur.

Vanaf 2023 gaat het Repaircafé samen met 
het Digitaal café. Dan kun je er ook je vragen 
stellen over computers, telefoons en tablets.

Energie is op dit moment erg duur. 
Daarom wil de gemeente bewoners 
helpen met het energie zuinig maken 
van hun woning. Dat scheelt niet 
alleen geld, maar is ook nog beter 
voor het milieu. 

Er lopen allerlei acties om bewoners te helpen 
met het verduurzamen van hun huis. Huis-
eigenaren én huurders. Sommige acties zijn 
pilots. We testen uit of een aanpak goed werkt. 
Als dat zo is, maken we het voor meer 
mensen mogelijk om mee te doen. 
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tips om energie te besparen. En voeren meteen 
een paar kleine maatregelen uit. Waarmee je 
als bewoner direct energie bespaart. De 
energiecoaches zijn gestart in de fl ats aan de 
Vijverlaan en de Middenwetering. Daar 
bezochten ze al meer dan 100 woningen. 
En voerden in totaal meer dan 600 maat-
regelen uit. Dat bespaart een gemiddeld 
huishouden al snel €160 in een jaar.

Word ook energiecoach
Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen 
een bezoek van een energiecoach geven. 
Daarom zoeken we nog vrijwillige energie-
coaches om ons te helpen. Je krijgt een gratis 
training en goede begeleiding. Wil jij 
Krimpenaren helpen besparen? Meld je aan 
via info@krimpenduurzaam.nl. Kun je een 
bezoek van een energiecoach gebruiken? 
Meld je dan ook via dit mailadres.

Verduurzamen met QuaWonen
De gemeente werkt samen met QuaWonen 
aan het verduurzamen van huurhuizen. 
Zo is de afspraak dat QuaWonen elk jaar op 
200 huurhuizen zonnepanelen legt. We kijken 
samen naar mogelijkheden om dat te versnellen.
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Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk 
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gemeente maakt dat graag zo makkelijk 
mogelijk. Daarom testen we verschillende 
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advies te bieden:
• een energie-adviseur die thuis langskomt;
• een online programma waarmee 

je zelf ontdekt hoeveel je bespaart 
met duurzame maatregelen;

• advies op basis van gegevens 
uit je slimme meter.
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Wat is een raadhuisplein zonder klok? Krimpen 
aan den IJssel kende jarenlang een klok aan de 
gevel van het oude raadhuis. Maar na de opleve-
ring van het nieuwe raadhuis in 2015 misten vele 
inwoners hun vertrouwde klok. Met de nieuw-
bouw was daar geen rekening mee gehouden. 
Toen kwam het moment om 75 jaar vrijheid te 
vieren in 2020. De gemeente bedacht een mooie 
combinatie te maken met dit thema. Voor een 
nieuwe, eigentijdse klok op het Raadhuisplein. 

Zo ontstond het idee om een kunstwerk die de tijd 
aangeeft te maken, met als thema vrijheid. Burge-
meester Martijn Vroom: “Het was een langgekoesterde 
wens van onze inwoners om een klok terug te krijgen. 
We bedachten dat het thema 75 jaar vrijheid daar mooi 
in zou passen. De gemeente heeft een prijsvraag uitge-
schreven voor Krimpense kunstenaars. Het kunstwerk 
moest een klok zijn die de tijd aangaf. Ook moest het 

vrijheid symboliseren en gemaakt zijn uit duurzame 
materialen. Een commissie met een vertegenwoordiger 
van de welstandscommissie, de architect van het raad-
huis, een oud-lid van de werkgroep kunstzaken en ikzelf 
beoordeelden vervolgens de inzendingen. De inzending 
van Studio Ignor sprong er meteen uit. Kunstenares  
Nora van Krimpen is unaniem tot winnaar gekozen. 
En daar zijn we ontzettend blij mee! Nora heeft een 
bijzonder klokkunstwerk ontworpen.”

De materialen zijn gekozen vanuit symboliek
Eerst was het de bedoeling een klok aan de gevel van het 
raadhuis te ontwerpen. Technisch gezien bleek dit alleen 
niet mogelijk. Het werd een staande klok op een centrale 
plek van het plein. Op en rondom het plein komen 
voetgangers, fietsers en auto’s vanuit diverse richtingen. 
Daarom is gekozen voor een vierzijdige klok die van  
alle zijden goed leesbaar is. Het vaste kunstwerk is  
3.30 meter hoog met in de top 3 sculpturen. 

‘Vrijheid kent geen tijd’
Klokkunstwerk op Raadhuisplein
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Kunstenares Nora van Krimpen: “Deze abstracte 
figuren associëren met vogels, maar ook met de 
3 Krimpense manen. De materialen kozen we 
vanuit symboliek voor de Tweede Wereldoorlog. 
Het cortenstaal doet denken aan roestige artillerie 
in tijden van vrede. Het kopergroene materiaal lijkt 
op kerkklokken. Deze smolten ze in de oorlog om 
tot kogels. En het brons staat voor de medailles.” 

De klok draagt de naam ‘Vrijheid kent geen tijd’. 
“Deze letters zijn ontworpen in de stijl van het kunst-
werk als geheel. Ook de cijfers van de wijzerplaten 
zijn een speciaal ontwerp. Aan deze klok was niets 
vanzelfsprekend”, vertelt Nora. Het klokkunstwerk 
is in de avond verlicht. De uurwerken en de platen 
met de tekst ‘Vrijheid kent geen tijd’ lichten we van 
binnenuit aan. Dat is mogelijk in diverse kleuren. 
Zo kunnen we de klok afstemmen op speciale dagen 
die de aandacht vragen.

De klok is positief ontvangen
Met veel plezier en tevredenheid kijken de burge-
meester en kunstenares terug op de realisatie van 
het klokkunstwerk. Nora van Krimpen: “Ik hoop 
dat ik met het ontwerp van dit kunstwerk positief 
kan bijdragen aan de vrijheid die wij nu ervaren. 
En dat de generaties na ons mogen blijven leven 
in  vrijheid. Het was een hele eer hieraan mee te 
mogen werken.”

Martijn Vroom: “De eerste reacties van onze 
 inwoners zijn heel positief. Wat is het mooi een 
klok te hebben die symbool staat voor het meest 
 waardevolle dat er bestaat: vrijheid. “

De burgemeester en kunstenares onthulden 
samen het klokkunstwerk
Op 18 oktober heeft burgemeester Vroom 
samen met kunstenares Nora van Krimpen het 
 klokkunstwerk ‘Vrijheid kent geen tijd’ onthuld  
op het Raadhuisplein. Burgemeester Vroom:  
“Het was het perfecte moment voor een onthulling 
van dit klokkunstwerk. De zon scheen volop, de 
lucht strakblauw. En er waren veel genodigden. 
De jazzy muziek met drankje en hapje zorgde 
voor de juiste sfeer. Nora heeft een prachtig 
klokkunstwerk ontworpen, waar vele generaties 
nog lang van kunnen genieten. Het kunstwerk is 
een mooie toevoeging aan ons Raadhuisplein voor 
alle Krimpenaren. Met als thema vrijheid, dat voor 
iedereen van wezenlijk belang is én van alle tijden. 
Ook nu, net na de coronabeperkingen die we sinds 
maart 2020 hebben ervaren en de oorlog die op 
dit moment woedt in Oekraïne.” Het klokkunstwerk 
met de tekst ‘Vrijheid kent geen tijd’ krijgt hiermee 
een extra dimensie. 

KORT NIEUWS

Antwoord op al uw 
vragen rond vaccinaties 
voor kinderen
Meerdere malen per jaar organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond een vaccinatiedag. 
In Krimpen doen zij dit in Ontmoetingscentrum De Tuyter. 
Kinderen en jongeren kunnen daar hun DTP-, BMR- en/of 
HPV-vaccinatie tegen onder andere de mazelen, polio en het 
humaan papillomavirus halen. Jeugdarts Yvette Hoost beant-
woordt de meest gestelde vragen van jongeren en ouders.

Doet de prik pijn?
“Een vaccinatie krijgen is nooit helemaal zonder pijn. 
De naald moet nu eenmaal door de huid en dat voelt uw 
kind even. Daarnaast kan het BMR-vaccin een wat  brandend 
gevoel geven bij het inspuiten van de vloeistof. Maar gelukkig 
is er ook goed nieuws: het is namelijk zó voorbij! Als uw kind 
rustig en ontspannen blijft zitten, is de vaccinatie binnen een 
paar tellen gepiept. Niets om u zorgen over te maken dus!”

Wat zijn de bijwerkingen? 
“Bij binnenkomst neemt u een lijst met vragen en de meest 
voorkomende bijwerkingen door. U vindt deze ook op 
eenprikzogepiept.nl. Bij de meeste vaccinaties kan uw kind 
wat spierpijn en wat roodheid rond de prikplek krijgen. 
Soms ook wat verhoging. Na 2 dagen is dat weer weg. 
Bijwerkingen op de lange termijn komen nagenoeg niet 
voor. De vaccinaties die wij gebruiken, worden wereldwijd al 
tientallen jaren gebruikt en getest.” 

Combinatie met andere medicatie of gevaarlijk?
“Als uw kind medicatie krijgt, kan hij/zij in 99% van de 
gevallen gewoon worden gevaccineerd. Bijvoorbeeld als het 
gaat om medicatie tegen ADHD of astma, de pil of andere 
hormoonbehandelingen. Alleen bij medicatie die werkt op het 
immuunsysteem overleggen we zo nodig met de kinderarts.”

Professionals beantwoorden graag uw vragen
Heeft u andere vragen of twijfels over de vaccinaties?  
Kijk op eenprikzogepiept.nl. Hier vindt u betrouwbare  
informatie over de vaccinaties. Ook staan de professionals 
van CJG Krimpen aan den IJssel voor u klaar om uw  
vragen of twijfels te bespreken. U kunt hen bereiken via 
cjgkrimpenaandenijssel@cjgrijnmond.nl of (088) 201 00 00.



       

 

 

Installatie Elektrotechniek 

Tel: 0180- 44 60 60 
www.roestenheuvelman.nl 

Zijdepark 2   2935 LB   Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681 253   fax 0180 - 683 496

info@deweerdwonenenslapen.nl
www.deweerdwonenenslapen.nl

U leest dit
Adverteren werkt!

info: magazinedeklinker@gmail.com

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

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

0180 82 02 20
www.lintnotarissen.nl

IJsseldijk 416
2922 BP Krimpen aan den IJssel   

Tel. 0180-512012 / 06-19 69 11 94  
E-mail :  info@boender-woninginrichting.nl
Website: www.boender-woninginrichting.nl

Winkel is open: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur

vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur  
zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Automobielbedrijf
P. en D. Broere BV

Lekdijk 73
Krimpen aan den IJssel

Onderhoud   •   Reparatie   •   Accessoires   •   Leasing   •   Financiering

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

U kunt bij ons terecht voor:

• Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s
• Onderhoud en reparatie (al meer dan 40 jaar ervaring)
• Schadereparaties
• Financiering en leasing
• Occasions van diverse merken
 (meer dan 40 op voorraad!)

Uw Citroën dealer voor de
Krimpenerwaard en omstreken

Bekijk onze occasions op:
WWW.BROERE.CITROEN.NL

Ger t -Jan  Garden ie r   

Ro t t e rdamseweg  12

2921  AP K r impen  a /d  I Jsse l

M.  06  139  343  47   

E.  i ns ta l . ga rden ie r@he tne t . n l

T /F.  0180  51  61  21

* Voor al uw loodgieters- en installatiewerkzaamheden!

* Goede service en kwaliteit voor een betaalbare prijs!

* In Krimpen geen voorrijkosten!

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

al ruim 50 jaar actief voor ondernemers en particulieren

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-mail  info@folkertskaat.nl

www.folkertskaat.nl

Geef uw zitmeubel een tweede kans !
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VETERANEN

Ook een 
 crimineel heeft 

zijn verhaal
Elke veteraan heeft het meegemaakt – afscheid 
nemen. Ook veteraan Siemen de Wilde (1956) 
nam op Schiphol afscheid van zijn gezin om 
uitgezonden te worden naar Bosnië. “Ik zal het 
nooit vergeten,” vertelt hij. “We stonden met z’n 
vijven bij elkaar en wat ik niet had verwacht … 
mijn oudste zoon van 17 begint te huilen.”  
En dan moet de missie nog beginnen.

Voor Siemen ging er een flinke staat van dienst aan de 
uitzending vooraf. Hij wilde bij de politie, maar werd 
afgewezen. Daar zouden ze nog spijt van krijgen gezien 
zijn loopbaan bij de marechaussee. Eerst naar het 
Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee. Na een 
overbruggingsjaar in Den Haag kwam hij in Amsterdam 
terecht. Beveiligingstaken, controle en begeleiding van 
geldtransporten. “Maar ik wilde bij de recherche.  
Het was mijn drive het kwaad op te sporen en het goede 
naar boven te halen,” zegt hij. Het is kenmerkend voor  
zijn militaire loopbaan. Op Schiphol leerde hij het  
echte recherchewerk. Drugs smokkel, mensenhandel,  
de extremistische  organisatie RARA in de jaren 80 ...  
werk genoeg. 

Het valt op hoe inlevend Siemen vertelt over zijn 
contacten met de criminaliteit. “Achter iedere 
 drugs koerier, achter iedere crimineel zit een menselijk 
verhaal,” zegt hij.

Bosnië moest worden opgebouwd
“Ik was niet zo’n missiedier,” vertelt De Wilde. “Maar het 
moest er toch van komen. In januari 2007 vertrokken we 
naar Bosnië. Het land zat in de opbouwfase en moest 
naar Europese normen worden getild. Er was een wankel 
evenwicht tussen de verschillende etnische groeperingen. 
Problemen genoeg, op maatschappelijk, politiek en 
crimineel gebied. Mijn taak als verbindingsofficier was 
om problemen te helpen oplossen. Heel veel gesprekken 
om mensen met elkaar om de tafel te krijgen.”

Oplossen van problemen was van belang
Luitenant De Wilde blijkt hier de juiste man op de juiste 
plaats. “Het is geen alledaagse gemeenschap waar 
je mee te maken hebt,” zegt hij. “Je moet je kunnen 

inbeelden hoe die mensen daar in die omstandigheden 
leven.” Genoeg verhalen om er een boek over te kunnen 
schrijven. Een minister van volksgezondheid die in de 
betreffende kanton zijn plannen niet kan verwezenlijken 
omdat hij de enige moslim is in het kabinet. Of het verhaal 
over de illegale houtkap waarbij een partij hout voor 
het politiebureau wordt gestort. “Uiteindelijk heb ik een 
rechter, een officier van justitie en de commissaris van de 
politie bij elkaar geroepen om de zaak op te lossen.” 
Heftig was het gebeuren met de voorzitter van het 
gerechtshof die bedreigd en geïntimideerd werd door 
een veroordeelde crimineel. Siemen kon hierbij goed 
gebruik maken van de recherche-ervaring die hij in zijn 
Schipholtijd had opgedaan. 

Ieder heeft zijn eigen verhaal
“Het waren 6 bezige maanden,” besluit veteraan  
De Wilde. “Het heeft me geleerd wat ik eigenlijk al wist: 
Ieder mens, hoe afkeurenswaardig zijn daden ook zijn, 
heeft zijn eigen verhaal. Mijn missie was en is die verhalen 
aan het licht te brengen.”

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

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

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

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

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

        Neem gerust contact op voor een gratis vrijblijvend adviesgesprek.

        

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

Arbeidsrecht

Contractenrecht

Ondernemingsrecht

Huurrecht

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

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

0180 82 02 20
www.lintnotarissen.nl

WONEN&WONEN&SLAPEN
DE WEERD

&SLAPEN
Zijdepark 2

2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
telefoon 0180 - 681253

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

Volg ons op Facebook

Automobielbedrijf
P. en D. Broere BV

Lekdijk 73
Krimpen aan den IJssel

Onderhoud   •   Reparatie   •   Accessoires   •   Leasing   •   Financiering

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

U kunt bij ons terecht voor:

• Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s
• Onderhoud en reparatie (al meer dan 40 jaar ervaring)
• Schadereparaties
• Financiering en leasing
• Occasions van diverse merken
 (meer dan 40 op voorraad!)

Uw Citroën dealer voor de
Krimpenerwaard en omstreken

Bekijk onze occasions op:
WWW.BROERE.CITROEN.NL
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Gestion
administratie en belastingadvies
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Of het nu om uw container, 
gevel of terras gaat.  
LéVos maakt ‘t weer  
schoon en fris!

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

ERVAAR DE 
WAARDE VAN
SCHOONMAAK
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VETERANEN

Het gaat om de 
internationale 

rechtsorde
Kolonel Bas Brust (1962) is weliswaar Krimpe-
naar, maar bekleedt op dit moment een hoge 
militaire functie in Tampa, Amerika. Het inter-
view doen we met WhatsApp-video. Ik zie hem  
in gevechtsuniform. Als iemand zich  veteraan 
mag noemen is hij het wel. Bas heeft aan niet 
 minder dan 6 missies zijn buitengewone  bijdrage 
 verleend. In heldere bewoordingen vertelt hij 
niet alleen over deze uitzendingen, maar ook 
over zijn drive. “Veiligheid kent geen grenzen. 
Het gaat om de internationale rechtsorde.  
Daaraan wil ik mijn steentje bijdragen.” 

Bas Brust studeerde onder andere Algemene Sociale 
Wetenschappen. Later deed hij nog 2 masterstudies. 
Hij was een paar jaar sportjournalist. Maar voor een 
dynamisch leven kun je toch beter bij Defensie zijn, vond 
hij. Na de officiersopleiding bij de mariniers, werd hij in 
1991 direct uitgezonden naar Irak. “Saddam Hoessein 
had de Koerden de bergen ingejaagd. Daar werden ze 
tegengehouden door de Turken. Ze zaten tussen 2 vuren 
in de bittere kou. Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat 
ze weer naar hun huizen konden terugkeren. Noem dat 
maar de rode draad die door mijn missies loopt.”

De Rode Khmer van Cambodja
In november 1992 volgde de uitzending naar Cambodja 
(UNTAC). Daar had de Rode Khmer gruwelijk huisge-
houden, met de Killing Fields als afschuwelijke getuigen. 
“Wij zaten daar in kleine groepen verspreid in een 
bepaald gebied. Zo konden we een vredessituatie 
creëren waardoor de vluchtelingen uit de kampen in 
Thailand weer konden terugkeren. We hebben een half 
miljoen Cambodjanen teruggebracht. De treinen die 
we begeleidden waren aan de buitenkant net zo vol als 
binnen.” Bas kijkt met voldoening terug op deze missie. 
“Cambodja is nu toch een welvarend land.” 

Hoog in de bergen van Ethiopië
Dan volgt een missieloos tijdperk. Nou ja, missieloos … 
Brust werd adjudant van de Commandant van het Korps 
Mariniers en in die hoedanigheid bezocht hij 8 missies 
in Bosnië en 2 in Haïti. In 2000 gaat hij weer zelf op 
uitzending. Operatie UNMEE in Ethiopië en Eritrea. 

Zijn opleiding tot mountain leader komt hier goed van 
pas. Hoog in de bergen beschoten de Ethiopiërs en de 
Eritreeërs elkaar vanuit loopgraven die 100 meter uit 
elkaar lagen. “Aan ons de taak ze uit elkaar te houden en 
de gedemilitariseerde zone te bewaken. We hebben daar 
massa’s wapens en munitie ingenomen.” Bang is Brust 
nooit geweest. “Wel was ik bezorgd om mijn mensen. 
Zullen ze het wel redden?”

3 missies in Afghanistan
In 2007 vervult Bas, inmiddels bevorderd tot luitenant- 
kolonel, zijn eerste missie in Afghanistan (ISAF). Er zouden 
er nog 2 volgen. In 2010 als (plaatsvervangend) comman-
dant van de 8e Taskforce Uruzgan. En in 2013 als kolonel 
die verantwoordelijk is voor de  reorganisatie van alle 
NATO-hoofdkwartieren in  Afghanistan. 
 
Volgende missie
Voorwaar, een indrukwekkende loopbaan, die trouwens 
nog niet ten einde is. “Ik heb me al aangemeld voor 
een volgende missie.” Waarom? Die rode draad is 
leidend: mensen waar ook ter wereld bijstaan om een 
 menswaardig leven te leven.

Huib Neven
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Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft meer 
dan 250 medewerkers die zich allemaal inzetten 
voor de inwoners van Krimpen. Maar het team 
waar inwoners het meeste mee in contact staan, 
is het Krimpens Contact Centrum. Het KCC is 
1 centraal aanspreekpunt waar inwoners en 
bedrijven terecht kunnen met hun gemeentelijke 
vragen. Vragen komen veelal telefonisch binnen, 
maar ook bijvoorbeeld via e-mail, WhatsApp, 
aan de balie, MijnGemeente app of social media.

Eerste aanspreekpunt voor alle inwoners
Het team neemt dagelijks veel telefoontjes op van 
 inwoners met uiteenlopende, gemeentelijke vragen. 
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een rijbewijs. 
Ook kunnen de inwoners terecht bij het KCC voor het 
doorgeven van meldingen. “We waarderen het enorm 
wanneer inwoners bellen voor bijvoorbeeld een defecte 
lichtmast, losse stoeptegels en meer. Want zij zijn de 
oren en ogen van de gemeente. Goed om te zien hoe 
betrokken zij zijn’’. Verder staat het team klaar voor alle 
inwoners aan de balie in het raadhuis als host. 

9 van de 10 belletjes zijn positief
“Vandaag hadden we 180 telefoontjes’’, vertelt Martine. 
“Van de 10 telefoontjes die we binnenkrijgen, zijn er 
9 leuke gesprekken. 1 telefoontje is een inwoner die 
ontevreden is.’’ Soms blijven telefoontjes van negatieve 
inwoners helaas langer hangen dan de positieve’’, vertelt 
Manon. “Maar alle leuke gesprekken en de begripvolle 
inwoners maken het weer goed.’’

Wij beschikken over Sherlock Holmes genen
“Als informatiemedewerker in het KCC is luisteren, 
 inlevingsvermogen, geduld en van aanpakken weten 
belangrijk. Bovendien moeten wij over ‘Sherlock Holmes 
genen’ beschikken’’, lacht Jolanda. “Want soms is het 
uitzoeken wat de inwoner precies bedoelt en wie in de 
gemeente betrokken is bij het onderwerp’’. 

Omdat er heel veel vragen binnenkomen, moeten de 
medewerkers in het KCC over veel informatie beschikken. 
“Wij moeten echt over alles op de hoogte zijn.’’
Het verzamelen van alle informatie is soms een uitdaging. 
“Vaak moeten wij zaken zelf uitzoeken, bijvoorbeeld als er 
een brief is verstuurd waarvan wij niet op de hoogte zijn. 
We proberen een inwoner zo min mogelijk van het kastje 
naar de muur te sturen. Wij willen de inwoner het liefst 
gelijk helpen. Daar nemen we écht de tijd voor.’’

‘We zijn er voor  
de inwoners’

Het Krimpens Contact Centrum is het centrale aanspreekpunt

Werken voor mensen is het mooiste aan het KCC
“We doen het voor de dankbaarheid van de mensen. 
Het voordeel aan werken bij de gemeente is dat we niets 
hoeven te verkopen. Je werkt voor een ander. Wanneer 
we merken dat we het verschil hebben gemaakt of een 
steun zijn geweest, is onze dag geslaagd. We gaan altijd 
respectvol en integer om met alle vragen en merken dat 
wij dit ook terugkrijgen van de inwoners.

Medewerkers van het KCC aan het werk

Ook werken bij de gemeente?
Check dan www.komverder.krimpenaandenijssel.nl  
en bekijk alle openstaande vacatures.
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Sinds 2007 bestaat in ons dorp een Adviesraad Sociaal 
Domein. Een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en 
ongevraagd advies geeft aan het  college van burgemees-
ters en wethouders. Het gaat om onderwerpen die vallen 
onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
de Jeugdwet en de Participatiewet. De raad is een 
belangrijke verbinding tussen de Krimpense inwoners en 
het gemeentebestuur. Daar willen we meer van weten. 
Philip Coté, voorzitter en Herman Veenema, secretaris, 
wilden graag meer vertellen over de Adviesraad. Het gaat 
bij de 3 genoemde wetten om belangrijke onderwerpen: 
wonen, werk en inkomen, leven met ziekte, opgroeien.  
Je moet toch wel veel kennis en ervaring in huis hebben 
om daarover te kunnen oordelen? “Maar dat hebben  
we!” reageert voorzitter Coté direct. “We prijzen ons 
gelukkig met een breed samengesteld gezelschap van  
13 personen. Ze komen uit alle hoeken van de  samenleving.” 

Een advies over de begroting
De raad is verdeeld in werkgroepen met ieder hun eigen 
terrein en deskundigheid. Philip verhaalt met trots de 
advisering rond de begroting. De tijd is altijd tekort.  
Maar ook dit keer is het de werkgroep onder leiding 
van Henk Leertouwer gelukt.”Of de gemeente wel zit te 
wachten op de adviezen van de Adviesraad? “Dat hangt 
van het advies af,” zegt Herman Veenema lachend. Maar 
hij haast zich eraan toe te voegen: “We zijn er trots op 
dat het college een heel  positieve houding heeft richting 
de Adviesraad. We hebben dat natuurlijk wel moeten 
veroveren. Dat doe je door doortimmerde adviezen te 
geven. Die adviezen kunnen afwijzend zijn, maar ook 
ondersteunend.” 

Adviesraad Sociaal 
Domein 

Colofon

Adviesraad geeft advies bij moeilijke kwesties
Het laatste deed zich voor bij het abonnementstarief 
van de WMO. Herman: “Volgens deze regeling heeft 
iedereen recht op huishoudelijke hulp, ongeacht het 
inkomen. Steeds meer mensen gingen toen huishoudelijk 
hulp opeisen. Maar de mensen die het echt niet konden 
betalen, dreigden achter het net te vissen. 

Wethouder Hugo van der Wal heeft toen een plaatselijke 
regeling getroffen. Hierbij maakte de inkomenspositie 
wel  onderdeel uit van de toetsing. Dat heeft hij tot bij 
het ministerie te vuur en te zwaard moeten verdedigen. 
Misschien heeft het geholpen dat de Adviesraad hem 
daarin van harte ondersteunde.”

De adviesraad neemt ook eigen initiatieven
De secretaris geeft nog een voorbeeld waaruit blijkt dat 
de raad eigen initiatieven neemt. “Wij hebben al heel 
vroeg een brief naar het college gestuurd waarin we onze 
zorg over armoede uitten. Nu is er in de begroting een 
bedrag van 2 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning 
van de energiebijdrage. We mogen toch aannemen dat 
ons signaal is aangekomen.”

Iedereen mag en kan ons altijd benaderen
Hoe staat de Adviescommissie in contact met de 
 samenleving? “De werkgroepen hebben allemaal hun 
eigen achterban waaruit ze signalen opvangen,” vertelt 
Philip Coté. “De leden leggen ook werkbezoeken af.” 
Herman Veenema vult aan: “We zijn geen klachten-
commissie, maar iedereen kan ons altijd benaderen. 
Krimpenaren kunnen ons volgen op de website en onze 
vergaderingen zijn openbaar.”

Het is wel duidelijk dat deze Adviesraad zijn taken heel 
serieus neemt en met grote voortvarendheid uitvoert. 
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Druk
Efficiënta Offsetdrukkerij B.V. 
Krimpen aan den IJssel
0180 51 25 22, www.efficienta.nl

Advertenties
Chantal Bonkestoter, 06 15 25 62 19

E: magazinedeklinker@gmail.com
Twitter: @KlinkerDe 

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

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

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

Volgende Klinker
De volgende Klinker verschijnt op  
28 februari 2023.  Klinker niet bezorgd?  
Bel dan naar  JH Distributie, Jeannet Hom
Handelsweg 3d,2861 GN Bergambacht
Bedrijventerrein De Wetering
Telefoon: 06 12 38 63 24
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