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Krachtig Krimpen!
Krimpenaren. Dat zijn we, en van harte! Wat kunnen we in 2014 en de jaren erna voor
elkaar betekenen om hier veilig, prettig, gezond, samen, met zorg voor elkaar te wonen en
te werken?
Allemaal ons steentje bijdragen!
Participeren? Ok, maar wel op wederkerige basis. Liefde moet van twee kanten komen en
vraagt blijvende investering. Dat maakt Krimpen Krachtig.
Participatie is niet gelijk aan bezuinigen. Het vraagt van de gemeente een andere rol en
houding: luisteren, signaleren, aanmoedigen, faciliteren en ondersteunen. Neem burgers
serieus.
Wij willen graag de handen op elkaar voor een gemeente die:
 oog en oor heeft voor ieder mens,
 de samenleving ruimte geeft,
 een betrouwbare basis blijft voor mensen die nét een beetje extra nodig hebben.
Er staat ons heel wat te wachten de komende jaren. Met name de veranderingen in zorg en
jeugdzorg hebben impact. Juist in de tijd waarin zoveel op de gemeente afkomt, moeten we
kansen grijpen om zorg en hulpverlening dichtbij mensen te organiseren. Op zo’n wijze, dat
we ook tijdens en na deze transitie trots kunnen zijn op ons krachtige Krimpen.
We zijn als mensen geschapen door God. We willen vanuit Zijn liefde leven en samen onze
verantwoordelijkheid voelen én nemen, ook als er moeilijke keuzes te maken zijn.
Daarbij hebben we de inspiratievolle opdracht om God en onze naasten lief te hebben als
onszelf. En om goed voor de aarde en elkaar te zorgen.
We bidden dat dit ook dagelijks mag blijken uit het werk dat in onze gemeente wordt
gedaan. Want daaruit putten we onze kracht.
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1 De gemeente
De rol van de overheid en dus ook ‘de gemeente’ is aan het veranderen. Wat is wel en niet
haar taak? De discussie daarover is de afgelopen jaren al gestart en zal nog doorgaan. Een
goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en burgers is het doel. Daarbij
hebben we de volgende aandachtspunten:
 Spreek niet alleen over burgerparticipatie maar ook over overheidsparticipatie. Zorg
als gemeente dat je erbij bent waar goede dingen gebeuren. Participatie moet van 2!
kanten komen. Gemeente, pas je rol dan ook aan en investeer in Krimpenaren.
 Sterke structuren en wijken. Draag heel concreet allerlei praktische zaken aan de
buurt of andere sociale structuren over, geef vertrouwen, faciliteer, moedig aan en
ondersteun. Bijvoorbeeld met goede spullen en afspraken voor het beheer van het
groen.
 Maak (samen met de buurt en dus niet alleen) een goed plan voor de buurt. Als
gemeenteraad kunnen we inventariseren wat er per buurt aan sociale kracht nodig is.
Hoe kunnen buren elkaar helpen, signalen doorgeven, meer voor elkaar zorgen?
Waar is er een buurtcoach nodig? En wat hebben buren nodig van de gemeente om
goed samen te leven?
 Digitalisering van gemeentelijke processen kan goed zijn om de dienstverlening
efficiënter en toegankelijker te maken, maar het mag niet ten koste gaan van
persoonlijk contact en een goed gesprek met de mensen die dat nodig hebben. Want
ook dát is sociale samenhang.

1.1 Gemeentelijke samenwerking
De afgelopen jaren is de herindelingsdiscussie in de Krimpenerwaard volop gevoerd. De
uitkomst is dat Krimpen aan den IJssel zelfstandig blijft. Daar zijn wij blij mee. De
ChristenUnie in Krimpen is hier voorstander van. Diverse onderzoeken tonen aan dat het ook
mogelijk is.
Zo blijft bestuur dichtbij burgers met oog voor eigenheid van onze gemeente behouden.
Maar zelfstandig is iets anders dan 'alleen'. De opgaven die de komende jaren op de
gemeenten afkomen vragen om samenwerking. Dat geldt voor vrijwel alle gemeenten en
zeker ook voor Krimpen.
 Wij willen de samenwerking met andere gemeenten uitbouwen door te kijken wat ons
bindt en waar samenwerking meerwaarde heeft. Samenwerken op inhoud!
We werken nu al samen met Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Rotterdam maar ook met
de Krimpenerwaardgemeenten en Barendrecht. Veel Krimpenaren zijn voor werk,
ontspanning en diverse voorzieningen gericht op Rotterdam en omgeving. We hebben de
afgelopen jaren veel gehad aan de samenwerking in de stadsregio Rotterdam.


In 2015 zal de stadsregio plaatsmaken voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
De samenwerking binnen de metropoolregio zal in eerste instantie gericht zijn op
economische ontwikkeling en verkeer&vervoer. Daar gaan we graag mee door omdat
deze onderwerpen voor Krimpen van groot belang zijn. De metropoolregio is geen
doel op zich.
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Veel Krimpenaren voelen zich verbonden met de Krimpenerwaard. Ook met de
nieuwe Krimpenerwaardgemeente willen we waar dat nuttig is en meerwaarde
oplevert samenwerken.

1.2 Gemeentelijke financiën
De gemeentefinanciën staan onder druk, ook in Krimpen. We zullen de komende tijd moeten
bezuinigen. Bezuinigen is kiezen. De ChristenUnie hanteert daarin de volgende lijn:
 In het algemeen willen we de voorzieningen die nu volledig door de gemeente
geëxploiteerd worden (zwembad, muziekschool, kinderboerderij) anders organiseren.
Wat ons betreft heeft verzelfstandigen (intern of extern) de voorkeur.
 Verleg de focus voor de muziekschool: De kern is het aanbieden van muziekonderwijs
aan de jeugd. Dit kan b.v. via de scholen. We vinden muziekonderwijs belangrijk, maar
vinden ook dat dit niet primair ‘vastzit’ aan een eigen gebouw.
 Betrek verenigingen bij het beheer van de sportvoorzieningen. Dat is ‘samen zorgen’
voor waar je samen gebruik van maakt. Als het mogelijk is, kan dit geheel overdragen
van het beheer betekenen.
 Gebruik de culturele gebouwen efficiënter (Tuyter, Big Bear, Onderdak) en stoot
minstens 1 daarvan af.
 Focus in het cultuurbeleid op ondersteuning van initiatieven uit de samenleving
(bijvoorbeeld via subsidies) in plaats van dit als gemeente te organiseren voor de
samenleving.
In deze discussie willen we oog houden voor de gevolgen hiervan voor met name gezinnen
met kinderen, zodat die door een stapeling van effecten niet onevenredig getroffen worden.
Uitgangspunt bij de financiën is dat verhoging van de gemeentelijke belastingen pas aan de
orde is indien andere mogelijkheden zijn uitgeput. Veel gemeenten in Nederland zijn in de
problemen gekomen omdat bouwgrond tegen een veel te hoge waarde in de boeken was
opgenomen. Ook Krimpen heeft daar last van gehad, zij het aanzienlijk minder dan in
sommige andere gemeenten. Er heeft echter wel een forse afboeking op de reserves
plaatsgevonden. Toekomstige tegenvallers zullen binnen de begroting en de reserves
moeten worden opgevangen.
De ChristenUnie staat voor:
 Het versterken van de samenwerking met andere gemeenten waar dat meerwaarde
oplevert.
 - Meedoen in de metropoolregio op onderwerpen die ook echt om een regionale
aanpak vragen.
 - De OZB de komende jaren niet meer dan trendmatig (1 tot 1,5 %) verhogen.
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2 Zorg en welzijn
(Goed om te weten: De inhoud van dit hoofdstuk is tot stand gekomen na een Praat mee,
Doe mee avond over Zorg. Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft deelgenomen)
Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor de gemeente.
Dit zal veel vragen van de lokale overheid maar ook van de lokale samenleving.
We ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden.
Er zal meer gevraagd worden van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van
burgers.
Vanuit de lokale overheid moet er aandacht zijn voor deze omslag in denken…
Een aanpak die aansluit bij bestaande structuren en netwerken (wijken, verenigingen,
kerken) is belangrijk. Hoe kunnen we samen signaleren en acteren in deze samenleving?
Een uitgebreid communicatietraject voor decentralisatie is nodig. Want wederzijdse
verwachtingen moeten helder worden: wie zorgt voor wat?










De ChristenUnie in Krimpen aan den IJssel wil een goede samenwerking tussen wonen,
welzijn en zorg. Er mag geen verkokering plaatsvinden tussen instellingen. De
terugtredende overheid moet eisen stellen aan samenwerkingsvaardigheid, creativiteit en
flexibiliteit van instellingen en corporaties. Zodat voor de inwoners via 1 loket, 1
aanspreekpunt en 1 plan van aanpak wordt gewerkt.
Bij het geven van zorg en ondersteuning moet steeds oog blijven voor dat wat iemand
zelf nog kan en wat deze persoon kan betekenen voor de samenleving. Dit is waardevol
voor de persoon zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. “Soms voelt iemand zich
pas echt kwetsbaar als hij/zij zélf niet meer voor iemand kan zorgen. “
De ChristenUnie wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële
voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook het delen van dure
hulpmiddelen is bespreekbaar.
Bij de komende aanbestedingen met betrekking tot welzijn en zorg moet er specifieke
aandacht zijn voor de overname van bestaand personeel. Behoud van continuïteit (één
plan, één budget) is van wezenlijk belang voor patiënten en hun mantelzorgers. Cliënten
mogen niet de dupe worden van de aanbestedingen. Bij de aanbestedingen is een goede
communicatie noodzakelijk. En blijvende keuzevrijheid voor de bewoners moet bij de
aanbestedingen centraal staan.
De afgelopen jaren zijn er bezuinigingen doorgevoerd op het leerlingenvervoer waarbij
o.a. de km grenzen zijn verschoven. De ChristenUnie heeft indertijd ingestemd met deze
maatregelen maar pleit ervoor dat een individuele toets mogelijk moet blijven zodat echt
schrijnende gevallen worden geholpen. Verdere bezuinigingen op het leerlingenvervoer
vinden wij niet verantwoord.

2.1 Ouderenzorg en mantelzorg
Het aantal ouderen in Krimpen neemt de komende jaren sterk toe. Het is van belang dat in
Krimpen mensen veilig en sociaal oud kunnen worden. Dat buren, families en kerkelijke
gemeenschappen goed voor elkaar zorgen en tijdig signaleren. Dat maakt ons een krachtige
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gemeenschap. Juist ook doordat we oog hebben voor de mensen en hun vragen en
gevoeligheden.
Er zijn mensen die zorgen en mensen die zorg nodig hebben, en soms ben je zelf allebei.
Het is goed dat besluitvormers zich hier bewust van zijn.
 In dit geheel vraagt de ChristenUnie specifiek aandacht voor de dementerende
medebewoners. Doordat mensen langer thuis blijven wonen, zal het aantal
dementerende bewoners in de wijk toenemen. Daarom moet de gemeente werken aan
de bekendheid met dementie én de acceptatie ervan.
 Er zijn veel geregistreerde mantelzorgers actief in de gemeente Krimpen. Met de
toename van het aantal ouderen zullen ook de aantallen mantelzorgers toenemen.
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Ondersteuning en waardering van de mantelzorger is
daarom belangrijk. Sommige mantelzorgers vragen te laat hulp en vinden hulp vragen
erg moeilijk. Laat de gemeente er alles aan doen om hen hierin tegemoet te komen!
Korte lijntjes en één plan van aanpak zijn ook daarvoor noodzakelijk.
 Het huidige WMO beleid wordt gecontinueerd waarbij steeds goed wordt gekeken naar
een efficiënt gebruik van de voorzieningen.
 Tussen de AWBZ en de WMO zit een grijs gebied van mensen die te maken hebben met
gecombineerde ziekten. Het is belangrijk dat de gemeente hier alert op is. Aandacht voor
de persoon is hierin onontbeerlijk.

2.2 Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De ChristenUnie pleit ervoor dat het bij de transitie vooral
om de inhoud moet gaan. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met
zijn/haar omgeving worden geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen. De continuïteit van de zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet
vernieuwd en verbeterd worden.
 De ChristenUnie pleit voor een gemeente die bij de jeugdzorg gezin en persoon centraal
stelt. De eigen kracht van het gezin moet zoveel mogelijk worden versterkt. Ook in de
jeugdzorg zijn korte lijnen en één plan van aanpak belangrijk. De gemeente zal actief
initiatieven steunen die preventief bezig zijn met opvoeding en opvoedondersteuning
stimuleren.
 De ChristenUnie ziet in dit proces een centrale en cruciale rol weggelegd voor de centra
voor jeugd en gezin. Het centrum voor jeugd en gezin zal zich steeds meer moeten
ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Een goede samenwerking tussen scholen en
jeugdzorg moet, ook in het kader van passend onderwijs, gestimuleerd worden. Daarbij
moet zeker ook aandacht zijn voor de jeugdpsychiatrische zorg. Het CJG dient er alert op
te zijn dat kennis i.v.m. een juiste diagnose- stelling voor jongeren met dergelijke
problemen aanwezig is.
 Bij het vaststellen van de diagnose moet niet alleen naar het kind worden gekeken, maar
ook naar opvoed- en omgevingsfactoren. Want deze zijn een factor van belang!
En als diagnose is gesteld, ook dan is de behoefte die het kind nodig heeft om tot goede
ontwikkeling te komen leidend en niet de diagnose.
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De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te
verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten
garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft. De gemeente
zal ook ruimte moeten geven aan zich niet alleen moeten richten op de grote maar ook
op de kleinere identiteitsgebonden aanbieders van zorg.

2.3 Schuldhulpverlening en armoedebestrijding
Ook schuldhulpverlening is voor een groot deel een gemeentelijke taak geworden. Schulden
zijn soms diep ingrijpend in een mensenleven. Het voorkomen van schulden is een
persoonlijke verantwoordelijkheid, de gemeente kan behulpzaam zijn bij het samenstellen
van een traject om van de schulden af te komen.
 Schuldhulpverlening moet als een tijdelijke voorziening worden beschouwd waarna de
hulpvrager zo snel mogelijk in staat moet zijn weer eigen inkomen te genereren.
Goede coördinatie van de verschillende betrokken partijen is ook hier van groot
belang.
 De Bijzondere Bijstand blijft belangrijk om in die gevallen waarin burgers
daadwerkelijk door de bodem van het bestaan dreigen te vallen extra financiële
middelen te verschaffen.
De ChristenUnie staat voor:
 1 loket, 1 aanspreekpunt en 1 plan van aanpak voor de zorgontvanger en de
mantelzorger met oog voor bestaande netwerken, structuren en
levensovertuiging. Bij jeugdzorg is het Centrum voor Jeugd en Gezin dit loket en
aanspreekpunt.
 Goede communicatie over veranderingen door decentralisatie en lokale aanpak
 Beleid (voorbeeldfunctie!) voor gemeentepersoneel met een mantelzorgfunctie.
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3 Ruimtelijke ordening
3.1 Wonen
De ChristenUnie maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund
door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning).
Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen.
Daarnaast worden zo mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming van de
woningvoorraad. De ChristenUnie streeft naar klimaatneutrale woningen en woningen die
energie ‘produceren’. Ook streeft ze naar de toepassing van duurzame materialen, die op
verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. Handhaving van
vergunningen door middel van het toetsen van de afgesproken duurzaamheidseisen is
daarbij van cruciaal belang.
Door de economische crisis is de Centrumvisie niet uitgevoerd maar wel worden er
stapsgewijs delen van gerealiseerd (Prinsessenhof, nieuwe Raadhuis). De ChristenUnie
ondersteunt deze invulling.

3.2 Bedrijven
De Stormpolder is een voor Krimpen belangrijk industriegebied. De rol van de gemeente is
voornamelijk die van faciliteerder. Daarbij is de bereikbaarheid van de Stormpolder een
belangrijk aandachtspunt. Ook de komende periode zal de gemeente daarom alert moeten
blijven op kansen die er zijn om de doorstroming en bereikbaarheid van de stormpolder op
peil te houden en zelfs te verbeteren.
Wat ons betreft vindt er zo weinig mogelijk versnippering plaats van winkels over het dorp
en blijven de winkels zoveel mogelijk geconcentreerd in de huidige centra. Winkels hebben
naar hun economische functie ook een functie in de leefbaarheid van wijken en buurten. Het
is belangrijk om in economisch onzekere tijden de lokale winkeliers te ondersteunen. De
gemeente kan de bedrijvigheid en ondernemerszin in positieve zin stimuleren (in combinatie
met sociale samenhang) door vergunningen af te geven voor tijdelijke restaurants of eet- en
drinkgelegenheden.
In een economisch jachtige tijd is het goed om een collectief rustpunt te hebben voor
iedereen. De winkels in Krimpen houden we daarom op zondag dicht.

3.3 Verkeer en vervoer
Een goede bereikbaarheid is van belang voor bewoners en voor de meeste bedrijven, die
voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening autoverkeer nodig
hebben. De ChristenUnie is van mening dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid verbetert
als er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer en van de fiets. Dit
moet eerste keus zijn, waardoor Krimpen ook bereikbaar blijft voor hen die de auto echt
nodig hebben.

Algeracorridor
De 1000 van de Algeracorridor is een goed initiatief waarbij burgers het eerste zetje hebben
gegeven en waarbij uiteindelijk een pakket slimme maatregelen is bedacht voor een betere
doorstroming. Het programma Beter benutten (het programma van Rijk en stadsregio) zet
ook in op de bereikbaarheid van de oostkant van Rotterdam en de Algeracorridor. De inzet
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van de gemeente Krimpen moet de komende jaren zijn om de bereikbaarheid in regionaal
verband op de agenda te houden. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten,
Rijk en Provincie. De 'corridor' heeft namelijk 4 wegbeheerders (Krimpen, Capelle, het Rijk
en de Provincie). Hoewel er de afgelopen jaren in het kader van Beter Benutten steeds meer
wordt samengewerkt willen we dit als ChristenUnie verder versterken.

Openbaar vervoer
Verbetering van het openbaar vervoer dient blijvend aandacht te hebben. Automobiliteitreductieplannen worden met betrokken partijen (bedrijven, OV-maatschappijen) opgesteld
en uitgevoerd. Zo nodig worden verkeersmaatregelen genomen om de doorstroming van het
openbaar vervoer te bevorderen.
De ChristenUnie wil laten onderzoeken welke voordelen de bouw van een transferium heeft
aan de rand van Krimpen. Het gebruik van een transferium moet een logische keuze zijn
voor reizigers en de aansluiting op OV moet daarom optimaal zijn.

Fiets
De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit.
Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend. Bij herstructureringen wordt
gezorgd voor een goede infrastructuur voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd en
automobiliteit wordt teruggedrongen. De ChristenUnie ziet graag dat het college zich inzet
voor het behoud van de succesvolle fietsregeling in ‘Beter Benutten’.

3.4 Buitenruimte en werkzaamheden
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat
kan ook deels door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de
kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het
versterkt de sociale samenhang. Wat ons betreft wordt er daarom gestart met kleinschalige
initiatieven in wijken waar bewoners verantwoordelijk zijn voor hun eigen groen. Daarbij
mogen zij ook bepalen hoe het eruit dient te gaan zien.
De rioleringswerkzaamheden zorgen soms voor maandenlang opengebroken straten. Wij
hebben het idee dat dit sneller kan en willen dat laten onderzoeken. De communicatie over
(weg)werkzaamheden kan beter en tijdiger.
De ChristenUnie staat voor:
 Fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren
 Toewerken naar een samenwerkingsverband voor de Algera-corridor waarin het
beheer en onderhoud en het verkeersmanagement in één hand is.
 Actief stimuleren dat buurten hun eigen aandeel in het groenonderhoud gaan
leveren

9

4 Recreatie, veiligheid en milieu
4.1 Cultuur en sport
Sport, cultuur en recreatie hebben positieve sociale, maatschappelijke en
gezondheidseffecten. Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren,
anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie ook sport en
cultuur beschouwen. Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair
stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het
zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en
accommodatiebeleid. Een nieuwe speler op het veld is Synerkri, de organisatie die heel veel
activiteiten op sportgebied tussen scholen en verenigingen en verenigingen onderling op
elkaar afstemt. Daar zijn we blij mee.
De afgelopen zomers was de Surfplas door blauwalg te vaak niet te gebruiken als
recreatiegebied. Er zijn goede, biologisch verantwoorde, werkwijzen om dit te voorkomen.
We stellen voor dat de gemeente zich in de nieuwe Groenalliantie Midden-Holland sterk
maakt voor een onderzoek naar het terugdringen van dit probleem.
Het monumentenbeleid is blijven steken in goede voornemens en te weinig geld. Er komt
een nieuwe monumentennota met afgesproken tijdpad over maatregelen.

4.2 Gebouwen en sportvelden
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te
optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen,
kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te
benutten en samenwerking te versterken. Stem accommodatiebeleid af met omliggende
gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet
beconcurreren.
De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar
beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is het
devies. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen
en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

4.3 Veiligheid
Krimpen aan den IJssel is gelukkig een veilige gemeente. Ook op dit gebied zijn en blijven er
punten die aandacht vragen.
Vandalisme blijft zo'n belangrijk aandachtspunt. Veel van het vandalisme is alcohol
gerelateerd. Bewoners rond winkelcentra de Korf en de Olm treffen m.n. in het weekend
vaak vernield straatmeubilair aan en persoonlijke eigendommen worden beschadigd. Dat is
ontoelaatbaar.
 De ChristenUnie wil goede afspraken met de politie over toezicht en handhaving op m.n.
de 'looproutes' waar veel vernielingen plaatsvinden. Tegelijk moeten we niet doen alsof
we hiermee het probleem kunnen oplossen. Door inzet van politie kunnen we slechts een
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deel aanpakken. Betrokkenheid van burgers bij het politiewerk kan het begrip hiervoor en
de effectiviteit vergroten.
Verder pleit de ChristenUnie ervoor om extra in te zetten op preventie. Dit kan door het
ingezette beleid van afspraken met horeca, winkeliers en sportkantines verder uit te
bouwen.
Ook voorlichting over de risico's van drank en drugs aan kinderen en ouders blijft
belangrijk en dus een prioriteit.
Handhaving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop moet een prioriteit blijven.
We vragen ook expliciet de aandacht voor vuurwerkoverlast die toeneemt naarmate 31
december nadert. Ouderen en mensen met een beperking, kinderen durven deze dagen
soms niet de straat over vanwege de ‘rotjes-dreiging’. Voor ons is dit niet acceptabel.

4.4 Duurzaamheid
De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, wijken/buurten en andere
verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten.
Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie
of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen.
Er komen meer laadpunten voor elektrische auto's.
Het percentage gescheiden afval in Krimpen kan beter. We streven ernaar de gemeente met
het hoogste percentage gescheiden afval te zijn. Op dit moment loopt er een proef in een
deel van Krimpen met inzet van de blauwe bak. Als die proef succesvol is willen we dit z.s.m.
uitrollen over heel Krimpen. Als dat niet zo is moet er een andere aanpak komen om de
afvalscheiding te verbeteren.
De ChristenUnie staat voor:
 Dat de gemeente faciliteert dat een buurt samen met de wijkagent, horeca en
evt. winkeliers een gezamenlijk plan maakt hoe overlast en vandalisme in de
buurt aangepakt kan worden.
 Preventie en voorlichting m.b.t. alcohol- en drugsgebruik is en blijft prioriteit
 Dat de gemeente een initiatief start om het gebruik van burgernet te
stimuleren. Onze ambitie is dat Krimpen tot de gemeenten met de hoogste
dekkingsgraad gaat behoren.
 De afvalscheiding moet verbeteren. Afhankelijk van de resultaten van de
lopende proeven willen wij maatregelen nemen.
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