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Inleiding
 

Elke vier jaar wordt in alle gemeenten van Nederland een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dus ook in 
Krimpen aan den IJssel. Wellicht vraagt u of jij zich af waar we elke vier jaar precies voor kiezen. Wat doet een 
gemeenteraad eigenlijk?  

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een jaarlijkse begroting van maar liefst 70 miljoen euro. Dat is 
dus veel geld dat aan allerlei belangrijke onderwerpen wordt uitgegeven. Elk jaar stelt de gemeenteraad de 
begroting vast. Voor een groot deel bepaalt de landelijke overheid hoe wij dit geld uitgeven (bijvoorbeeld aan 
zorg). Op andere gebieden kan Krimpen aan den IJssel zelf bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt, of 
wat er kan en mag in de gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, verkeer, armoedebeleid en 
veiligheid.  

De (financiële) middelen zijn nooit onbeperkt. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Deze 
keuzes zijn niet neutraal, maar komen voort uit persoonlijke overtuigingen. Voor ons als ChristenUnie is dat 
een voluit christelijk-sociale overtuiging. Deze is geworteld in het fundament van het Woord van God, dat wij 
in de Bijbel vinden. De Bijbel leert ons dat we als mensen geen op zichzelf staande individuen zijn, maar een 
verantwoordelijkheid hebben om recht te doen aan elkaar en de schepping.

Met deze overtuiging hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor het bestuur van Krimpen aan den IJssel. 
En ook in de toekomst willen wij ons werk voor deze mooie gemeente voortzetten. De ChristenUnie is een 
partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor 
deze wereld, voor Nederland, voor Krimpen aan den IJssel. Doet u met ons mee? 
 

Cobus Boele Robin Ponne

Reinier Cornet

Rines de Graaff

Ruud Nobel
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Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid 
 
Inleiding 
Op bestuurlijk vlak hebben we in Krimpen aan den IJssel roerige jaren achter de rug. Juist voor een 
kleine gemeente als Krimpen aan den IJssel is het van belang dat er een daadkrachtig en stabiel 
bestuur aanwezig is. De ChristenUnie draagt hier graag aan bij door te luisteren en samen te 
werken.  

Wij staan voor een gemeente die de menselijke maat hanteert. Dat betekent dat mensen soms 
gewezen moeten worden op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook dat de overheid een vangnet 
biedt aan mensen als hun bestaanszekerheid, vrijheid, gezondheid of veiligheid op het spel staan. 
De gemeente neemt daarbij niet de verantwoordelijkheid van inwoners of maatschappelijke 
verbanden over, maar beschermt hen in de ruimte verantwoordelijkheid te kunnen nemen.  

Al in ons verkiezingsprogramma van 2018 spraken wij over de ‘betrouwbare overheid’. Dit thema 
is in de afgelopen jaren nog urgenter en actueler geworden. Het zijn van een betrouwbare overheid 
heeft niet alleen te maken met het doen en laten van college en ambtenaren, maar ook van de 
politieke partijen in de gemeenteraad. Als fractie willen we in Krimpen aan den IJssel bekend staan 
als betrouwbaar en constructief. Dit doen we door eerlijk te zijn, en geen beloftes te doen die we niet 
na kunnen komen. Wij willen de verschillen die binnen de Krimpense samenleving aanwezig zijn 
niet uitvergroten, maar juist overbruggen door het gesprek aan te gaan. Wij willen dat het onderwerp 
‘integriteit’ continu in de aandacht van de gemeenteraad is en blijft. Dat we in de gemeenteraad fatsoenlijk 
met elkaar omgaan en daar een vast speerpunt van maken. Ook moeten we elkaar op een positieve manier 
op integriteit blijven wijzen.
 

Communicatie

De samenleving wordt steeds complexer. Veel ouderen, mensen met een migratieachtergrond of 
mensen met een taalachterstand, vinden het moeilijk om de juiste informatie te vinden of gebruik 
te maken van regelingen waar ze wel recht op hebben. De ChristenUnie vraagt hier aandacht voor. 
De website van de gemeente (www.krimpenaandenijssel.nl) moet toegankelijker en moderner.   
Participatie 

Wij willen dat de gemeente bekend staat als een betrouwbare overheid die open staat voor 
initiatieven van inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. De gemeente neemt 
hierbij een faciliterende rol in. Wij willen stimuleren dat inwoners zichzelf organiseren in 
bijvoorbeeld coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen. Een goed voorbeeld 
van een reeds bestaand initiatief is Energiecoöperatie Energiek Krimpen. Ook willen we actief werk 
maken van Right to Challenge: Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven 
dat je als wijk of buurt een voorziening zelf in stand wil en kan houden. In Rotterdam zijn goede 
voorbeelden te vinden van dergelijke uitdagingen, zoals speeltuinen en markten die door inwoners 
zelf worden beheerd.   

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging moedigen wij aan, 
zolang deze aanvullend zijn op het mandaat van de gemeenteraad dat via verkiezingen door 
inwoners is gegeven. Juist wanneer er belangen zijn die botsen, is het de gemeenteraad die als 

hoeder van het algemeen belang de knopen doorhakt. Raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig 
belangen af te wegen en besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waarvoor ze mandaat hebben 
gekregen.  

In sommige gevallen kunnen lokale referenda van toegevoegde waarde zijn. In Krimpen aan den 
IJssel is nog niet eerder het initiatief hiertoe genomen. De ChristenUnie is van mening dat referenda 
van onderop moeten worden geïnitieerd, en niet vanuit de gemeente(raad).  
Wij willen de kindergemeenteraad voortzetten. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten 
komen met de lokale democratie, dragen we bij aan hun maatschappelijke vorming.  
Samenwerking met andere gemeenten 

Krimpen aan den IJssel is een zelfstandige gemeente. Dat willen we koesteren. Tegelijkertijd 
kunnen we als relatief kleine gemeente niet zonder samen te werken met andere gemeenten. 
Heel veel taken (zoals bijvoorbeeld jeugdzorg) voeren we niet alleen uit, maar doen we samen in 
zogeheten gemeenschappelijke regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de GR IJsselgemeenten, waarin 
wij samenwerken met Capelle aan den IJssel en Zuidplas op het gebied van Sociale Zaken en ICT.  
De ChristenUnie is kritisch over het democratische toezicht op dergelijke gemeenschappelijke 
regelingen. Het is daarom zaak dat de gemeenteraad op de hoogte blijft van de besluiten die op dit 
bestuurlijke niveau genomen worden.   
 
____________________ 
1 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challange/

Actiepunten:  

•   We doen geen beloftes die we niet na kunnen komen. 

•   Continu aandacht voor integriteit. 

•   De site van de gemeente duidelijker inrichten. 

•   Duidelijke communicatie vanuit de gemeente. 

•   Ruimte voor maatschappelijke initiatieven.



6 7

Hoofdstuk 2: Openbare orde en veiligheid
 
Inleiding
Inwoners van Krimpen aan den IJssel willen veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om 
inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de 
vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. 
Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het 
gaat om veiligheid.  
  Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. 
Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun 
omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.  
  Krimpen aan den IJssel is een veilige gemeente met relatief weinig criminaliteit. En dat moet ook 
zo blijven. Toch zijn er zaken die aandacht verdienen, zoals de stijging van het aantal inbraken en 
de overlast van sommige jongeren. Tegelijkertijd vindt een verschuiving plaats van traditionele 
criminaliteit naar online criminaliteit. Het aantal fraudes via onder andere WhatsApp neemt ook 
in Krimpen aan den IJssel toe. De ChristenUnie vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. We willen 
meer inzetten op het tegengaan van deze vormen van online criminaliteit door voorlichting en 
preventie. Dit doen we samen met partners als de KBO-PCOB en het Seniorenplatform.  

Aanpak tegen financiële uitbuiting van ouderen 
Ook zijn wij voorstander van een gerichte aanpak om (financiële) uitbuiting van ouderen tegen te 
gaan. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting 30.000 ouderen per jaar slachtoffer zijn van financieel 
misbruik of financiële uitbuiting. 85 procent van de gevallen vindt binnen de familiekring plaats. 
De problemen blijven veelal onder de radar omdat ouderen niet weten dat ze worden opgelicht, 
ze zich schamen of afhankelijk zijn van de oplichter. In 45 gemeenten in Nederland is een actieve 
alliantie opgericht waarin banken, notarissen, huisartsen en andere hulpverleners samenwerking 
om uitbuiting van ouderen te voorkomen. Wij willen dat de gemeente Krimpen aan den IJssel het 
initiatief neemt om ook hier een dergelijke alliantie te vormen.   

Burgernet
Handhaving is primair een taak van de politie, maar de gemeente zet ook boa’s in om overlast 
of overtredingen te kunnen handhaven. Wij zijn een voorstander van de geleidelijke uitbreiding 
van het aantal boa’s, die reeds onder het huidige college is ingezet. We juichen de ontwikkeling 
van Burgernet en WhatsApp-groepen in de wijk toe, en willen dat de gemeente dit faciliteert en 
ondersteunt. Tegelijkertijd mogen dergelijke initiatieven natuurlijk nooit leiden tot vormen van 
eigenrichting.   

Tegengaan van kindermishandeling en huiselijk gewelde
Daarnaast wil de ChristenUnie meer aandacht voor het tegengaan van kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan we denken. Niet alleen kinderen 
maar ook ouderen en (ex-)partners zijn dagelijks slachtoffer. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar en bekend zijn bij alle 
inwoners van Krimpen aan den IJssel. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende, hulp 
en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden 
kan worden.  

Actiepunten:  

•   Uitbreiding van de BOA’s zodat meer in de wijk gewerkt kan worden, problemen vroeg   
     gesignaleerd kunnen worden en inwoners op de juiste plek geholpen kunnen worden.

•   De zichtbaarheid van wijkagent en/of boa vergroten.

•   De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De  
     gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.

•   De gemeente Krimpen aan den IJssel zet zich samen met maatschappelijke partners in  
     voor de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar  
     ook in de richting van ouders/volwassenen.

•   Meer inzetten op tegengaan online criminaliteit.

•   Het ontwikkelen van een aanpak om financiële uitbuiting van ouderen tegen te gaan.

•   Elk openbaar gebouw wordt periodiek gecheckt op brandveiligheid en vluchtwegen.
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Hoofdstuk 3: Financiën 
Inleiding
Inwoners van Krimpen aan den IJssel willen veilig kunnen leven. Krimpen aan den IJssel heeft 
een jaarlijkse begroting van ongeveer 70 miljoen euro. Er zijn grofweg twee manieren waarop 
de gemeente aan deze middelen komt. Zo zijn er gemeentelijke belastingen of heffingen die 
door onze eigen inwoners worden opgebracht, zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB) of de 
afvalstoffenheffing. Het grootste deel komt echter vanuit de Rijksoverheid, via het Gemeentefonds. 
De bijdrage vanuit het Rijk staat in toenemende mate onder druk. Dit geldt voor alle gemeenten, 
maar in het bijzonder ook voor Krimpen aan den IJssel.  

Lokale heffingen
Op dit moment is de financiële situatie stabiel, maar in de afgelopen jaren hebben we moeten 
interen op reserves om de begroting sluitend te krijgen. Dit heeft alles te maken met tekorten in 
het Sociaal Domein, waarop de gemeente weinig invloed heeft. Ook zijn we genoodzaakt geweest 
om de lokale heffingen te verhogen, om deze kostendekkend te maken. De ChristenUnie wil dat de 
inwoners van Krimpen aan den IJssel in de komende jaren niet met een nog hogere lastendruk te 
maken krijgen. Daarom stijgt de lokale belastingdruk wat de ChristenUnie betreft niet meer dan de 
inflatiecorrectie met een maximum van 3 procent. 
Heffingen en leges zijn zo veel mogelijk kostendekkend met uitzondering van de begrafenisrechten. 
De tarieven voor het begraven zijn in de afgelopen jaren al fors gestegen; een verdere stijging vinden 
wij niet wenselijk. 

Mede op initiatief van de ChristenUnie is de hondenbelasting een aantal jaar geleden afgeschaft. 
Wat de ChristenUnie betreft blijft dit zo. De hondenbelasting wordt immers niet gebruikt om 
hondenpoep te bestrijden maar is (net als de OZB) een algemeen dekkingsmiddel.  

De kosten voor het inzamelen van afval in Krimpen aan den IJssel zijn nog niet goed beheersbaar met 
bovengemiddelde kostenstijgingen tot gevolg. De ChristenUnie staat voor meer rentmeesterschap. Dit 
betekent het verminderen van afval per huishouden. Dit resulteert in het terugdringen van de kosten per 
huishouden. Daarnaast moeten de kosten voor het inzamelen zelf beheersbaar blijven. 

Actiepunten:  

•   We zijn voorzichtig met nieuw beleid, en ontwikkelen dit alleen als er een wettelijke      

     verplichting, of aantoonbare meerwaarde van uitgaat. 

•   We streven naar kostendekkendheid van heffingen en leges, met uitzondering van de  

     begrafenisrechten. 

•   We willen de stijging van de kosten voor het inzamelen van afval tegengaan. 

Hoofdstuk 4: Waardig ouder worden  
Inleiding
Inwoners in Krimpen aan den IJssel worden steeds ouder en blijven tot op hoge leeftijd vitaal: 
ze krijgen er een ‘derde levensfase’ bij. 92% van de 75-plussers woont zelfstandig en velen van 
hen zetten zich nog in voor anderen als oppas voor de kleinkinderen, vrijwilliger of mantelzorger. 
Tegelijk zijn er ook een aantal zorgelijke trends: het absolute aantal ouderen dat relatief veel 
zorg nodig heeft zal stijgen, terwijl het aantal werkenden relatief afneemt, het aantal potentiële 
mantelzorgers daalt en de ouderen van de toekomst vaker kinderloos zijn. We moeten ervoor zorgen 
dat ouderen de warme zorg en aandacht blijven krijgen die ze verdienen. 
   Daarvoor is een andere manier van denken nodig. Die gaat niet alleen over andere ouderenzorg, 
maar over een andere samenleving. De veerkracht van ouderen zelf wordt belangrijker. Mensen 
zullen zich tijdig moeten voorbereiden op de oude dag door zich af te vragen: hoe blijf ik (financieel) 
gezond, wie zorgt straks voor mij en voor wie zorg ik en waar kan ik blijven wonen? Bovendien 
zullen we letterlijk en figuurlijk moeten zorgen voor een waardige plek voor ouderen in ons Krimpen 
aan den IJssel. Letterlijk door voldoende woningen te realiseren, figuurlijk door als samenleving 
meer ruimte en mogelijkheden te bieden aan steeds meer zelfstandig wonende ouderen. Ook voor 
dementerende ouderen, die we tegenkomen in winkels en op straat, moet er oog en oor zijn. 

Kangoeroe- en (meer)generatiewoningen 
De ChristenUnie is een warm pleitbezorger van gemeenschappelijke woonvormen zoals kangoeroe- 
en (meer)generatiewoningen. Bewoners van gemeenschappelijke woonvormen kunnen onderling 
meer voor elkaar betekenen. Het gaat niet alleen om woonzorgprojecten waar uitsluitend ouderen 
wonen, maar ook om initiatieven als burgercoöperaties, meergeneratiewoningen, inclusieve 
wijken, en hofjes. Dat is goed voor ouderen én goed voor jongeren, omdat zo de doorstroming op de 
woningmarkt op gang kan komen.  

Seniorenlijn 
De ChristenSociale relaties zijn belangrijk, maar vooral bij het ouder worden. Mensen met sociale 
relaties worden ouder en zijn gelukkiger en het bevordert de geestelijke en lichamelijke gezondheid. 
Binnen Krimpen aan de IJssel hebben we veel vrijwilligers die kleur geven aan de samenleving 
en van betekenis zijn voor hun mede inwoners, daar zijn we zeer dankbaar voor. Momenteel is er 
in Krimpen aan den IJssel iedere dag wel een mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit. 
We willen meer voorlichting en inwoners proactief informeren over activiteiten die er in Krimpen 
aan den IJssel zijn. Dit doen we aan de hand van een Seniorenlijn: één loket waar ouderen terecht 
kunnen met hulp en ondersteuningsvragen. Dit brengen we onder bij KrimpenWijzer.  

Actiepunten:  

•   Geld of een Ouderenbouwfonds voor Kangoeroewoningen (ouderenhofjes) en generatiewoningen. 

•   Totstandkoming van een seniorenlijn.

•   Financiële) uitbuiting van ouderen tegengaan (zie Hoofdstuk 2).
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Hoofdstuk 5: Jeugdhulp, maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)
Inleiding
Opgroeien doe je bij voorkeur thuis. Zorg en ondersteuning wanneer opgroeien en opvoeden hapert, 
kan het beste zo nabij mogelijk worden aangeboden. Met de juiste ondersteuning op het juiste 
moment en het actief inzetten op vroegsignalering kan zwaardere zorg worden voorkomen. Door de 
veranderingen in de maatschappij, de impact van COVID-19, de steeds hoge verwachtingen richting 
kinderen en jongeren en het steeds meer ontbreken van stabiele relaties en gezinnen, vallen er 
meer en meer kinderen uit. Daar zijn we bezorgd over.  

Een diagnose en een stickertje zijn niet altijd behulpzaam. Als er zorg nodig is, moet de focus op de 
oplossing liggen: de juiste hulp en ondersteuning in en rond een gezin. De ChristenUnie is dan ook 
een voorstander van de nieuwe regionale visie op jeugdhulp, ‘Nabij en passend’, welke is gericht 
op kwalitatieve verbetering van de jeugdhulp. We willen de inzet van zware zorg voorkomen door 
inzet van lichtere zorg en vroegsignalering. Dit zorgt niet allen voor lagere kosten per kind maar nog 
belangrijker, dit zorgt voor een beter leven van het kind. Dat kan niet zonder de inzet van informele 
steun en de eigen kracht van ouders.  

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
We streven ernaar dat de consulenten ruimte krijgen om op grond van hun kennis en vakmanschap 
het beste te beslissen. Dat kan door verantwoording en financiering in te richten die het mogelijk 
maakt om te kijken naar wat nodig is voor de persoon in kwestie. Het huidige systeem maakt 
maatwerkoplossingen vaak moeilijker. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf kunnen 
meedenken bij de oplossing. Belemmeringen daarin willen we wegnemen, zodat mensen goede zorg 
ontvangen. 

Hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. 
We spreken het Rijk aan op goede randvoorwaarden, minder knellende regels en voldoende 
financiële middelen. Huishoudelijke hulp blijft via de Wmo toegankelijk, maar alleen voor mensen 
die hier een sociaal-medische indicatie voor hebben en dit niet zelf kunnen betalen.  
Wat de ChristenUnie betreft blijft dit zo. De hondenbelasting wordt immers niet gebruikt om 
hondenpoep te bestrijden maar is (net als de OZB) een algemeen dekkingsmiddel.  

Bredere blik op jeugdzorg en terugdringen wachtlijsten 
De transformatie in de jeugdzorg moet worden aangegrepen om met een bredere blik te kijken 
welke hulp geboden moet worden aan jongeren en gezinnen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen 
dat waar jeugdhulp is aangevraagd eerst schuldhulpverlening nodig is of dat bij leerproblemen 
eerst praktische hulp in het gezin moet komen. Wij willen zo min mogelijk wachtlijsten bij 
zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen, door zorg zo veel 
mogelijk lokaal in te zetten via KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team, alsmede door 
preventie. Als een korte tussenperiode voor plaatsing nodig is, moet tussentijds altijd begeleiding 
aanwezig zijn. 

Jeugd en gezin  
De afdeling Jeugd en Gezin moeten laagdrempelig en toegankelijk blijven en actief samen werken 
binnen de wijk (zoals de scholen, huisartsen, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, sociale 
wijkteams, Boa’s), zodat de hulp dicht bij de mensen komt en signalen vroegtijdig worden opgepikt. 
Samen met ouders, professionals, maatschappelijke organisaties en hulpverleningsinstanties wordt 
een preventief (v)echtscheidingsbeleid opgesteld door de gemeente. Er komt ook tijdig hulp wanneer 
een echtscheiding onvermijdelijk is geworden. Initiatieven waarbij gezinnen elkaar onderling 
helpen, zoals Family Factory en Home-Start, worden gesteund. Voor gezinnen waar meerdere 
problemen spelen wordt uitgegaan van de aanpak van één gezin, één plan, één regisseur. Privacy 
moet gewaarborgd zijn, maar mag samenwerking niet belemmeren.   

Actiepunten:  

•   Bredere (integrale) blik op jeugdzorg (één gezin, één plan).

•   Terugdringen van wachtlijsten.

•   Inzetten op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen.

•   Preventieve aanpak (v)echtscheiding.

•   Eén gezin, één plan.

•   Het Rijk aanspreken op goede randvoorwaarden, minder knellende regels  
     en voldoende financiële middelen.

•   Huishoudelijke hulp alleen voor wie dat echt nodig heeft.
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Hoofdstuk 6: Armoede- en schuldenbeleid
Inleiding
Een vrouw die een tas boodschappen van haar moeder krijgt en vervolgens haar uitkering moet 
terugbetalen, omdat ze dit had moeten melden bij de gemeente. Of een man die de ramen lapt 
van een zieke buurman, en zijn uitkering teruggevorderd ziet omdat dit gezien wordt als werk. 
Of kinderen die zakgeld krijgen van een ex-partner, wat volgens de gemeente gezien wordt als 
eigen inkomsten. Zomaar een paar waargebeurde voorbeelden van hoe de huidige bijstandsregels 
uitpakken. Wanneer gemeenten zulke situaties tegenkomen, zijn ze wettelijk verplicht om bijstand 
terug te vorderen én een boete op te leggen wanneer iemand dit niet gemeld heeft. De achtergrond 
van die fout maakt voor de wet nu niet uit.  

Menselijke maat
De ChristenUnie wil dat niemand in Krimpen aan den IJssel aan zijn of haar lot wordt overgelaten. 
Alleen bij opzettelijk misbruik moet er een mogelijkheid zijn om een boete op te leggen en het 
bijstandsgeld terug te vorderen. De inwoners staan centraal en niet het systeem. We willen zorgen 
dat de gemeente Krimpen aan den IJssel echt een schild vormt voor kwetsbare mensen. 

Aandacht voor schuldpreventie 
De ChristenUnie wil de schuldenpreventie beter inrichten. Speciale aandacht gaat hierbij uit 
naar kinderen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen.  De ChristenUnie wil 
dat alle regelingen die we voor gezinnen met kinderen hebben goed bekend zijn en goed worden 
gebruikt. Als het om kinderen in het algemeen gaat willen we dat ze al op jonge leeftijd leren 
hoe je verstandig met geld moet omgaan. Op die manier kunnen we problemen op latere leeftijd 
voorkomen. Voorzieningen voor armoedebestrijding moeten breed bekend worden gemaakt. Goede 
voorbeelden zijn het gemeentelijke voorzieningenfonds voor deelname aan sportieve en culturele 
activiteiten, maar ook Stichting Leergeld, Schuldhulpmaatje, Stichting Fair Chance, et cetera. Zo 
weten mensen hoe ze bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen als een fiets of laptop nodig is voor school.   

Perspectief uit armoede
Samenleven vraagt oog te hebben voor hen die niet mee kunnen komen. Wij willen vanuit de 
Bijbelse oproep tot naastenliefde investeren in het beschermen van de zwakkere. Wij willen daarom 
een ruimhartiger armoedebeleid, bijvoorbeeld door het kwijtschelden van lokale lasten. Daarnaast 
een weg omhoog uit de schulden door een snelle en toegankelijke schuldhulpdienstverlening. Bij de 
aanwezigheid van schulden is het belangrijk om snel naar een schuldenvrije situatie toe te werken.  
 
Gratis OV
Op dit moment kunnen 67-plussers in Krimpen aan den IJssel met een lager inkomen gebruik 
maken van gratis OV. De ChristenUnie is geen voorstander van het invoeren van gratis OV voor 
mensen die dit prima zelf kunnen betalen. Wel wil de 
ChristenUnie onderzoeken of het mogelijk is dat álle Krimpenaren met een inkomen onder 120% 
van het minimum gebruik kunnen maken van gratis OV. Dit geldt dus niet alleen voor ouderen, 
maar bijvoorbeeld ook (jonge) gezinnen of zzp’ers met een smalle beurs. De huidige Krimpense 
Meedoenpas zou hiervoor ingezet kunnen worden.  

Re-integratie
Wij willen af van de eenzijdige focus op ‘hoger’-opgeleiden. Of Krimpenaren nu praktisch of 
theoretisch geschoold zijn, we benutten alle talenten. Ondernemers hebben goed opgeleide 
vakmensen nodig. Wij willen méér waardering voor vakmanschap, dus ook voor ‘gouden handjes’. 
En met name voor hen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Krimpen aan den IJssel 
heeft veel innovatieve ondernemers die bijdragen aan de welvaart van Krimpen aan den IJssel. 
Ondernemers die kansen bieden aan werkzoekers die niet zo makkelijk aan de bak komen, 
verdienen extra steun. Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van werkplekaanpassingen, 
proefplaatsingen waarbij er een proeftijd is voor werkgever en werknemer en financiële  
ondersteuning en compensatie.

Actiepunten:  

•   Behoud van het voorzieningenfonds. 

•   Ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid met     
     betrekking tot de lokale lasten.

•   Gratis OV voor minima. 

•   Beter bekend maken van de voorzieningen die in  
     de gemeente aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 7: Duurzaamheid, afvalbeleid en 
natuurbeleid 
Inleiding
Wij hebben de taak gekregen van God om voor onze aarde te zorgen. Vervuiling van de lucht, 
verspilling van materialen en uitputting van bronnen vormen een grote bedreiging voor de 
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Er is dus geen tijd te verliezen. De ChristenUnie wil toe naar 
een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de 
regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is en 
iedereen de overstap mee kan maken.  

Energiecoöperaties en lokale initiatieven  
Energiecoöperaties, zoals Energiek Krimpen, brengen de energietransitie dichter bij de inwoner en 
maken lokaal eigendom mogelijk. Daarom willen we dat het gemeentebestuur deze coöperaties 
voor vol aanziet en als het nodig is praktisch en financieel ondersteunt. Dit geldt ook voor projecten 
voor kleinere maatregelen thuis, zoals isolatie. Een lokaal (gemeentelijk) energiebedrijf is volgens de 
ChristenUnie een goed idee. De gemeente ziet dan toe op een goede verdeling tussen de lasten en de 
lusten.  

Participatie  
Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals 
zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt 
ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Belangrijk is wel dat dit voor iedereen in 
Krimpen aan den IJssel bereikbaar is (dus ook voor inwoners met een kleinere portemonnee).  

Met name inzetten op zonne-energie 
De ChristenUnie vindt het belangrijk zorgvuldig met zonne-energieprojecten om te gaan. Daarom 
ook zijn we kritisch als het gaat om zonne-parken op het land. We willen geen duurzame 
grond inleveren voor zonneparken. Eerst moet de gemeente zich richten op het plaatsen van 
zonnepanelen op de grote lege daken van gebouwcomplexen in Krimpen aan den IJssel, waaronder 
gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en particuliere woningen, maar ook corporatiebezit 
en VvE’s. Krimpen aan den IJssel is een dichtbevolkte gemeente. Dat maakt het niet aantrekkelijk 
om, afgezien van mogelijk de Stormpolder, in te zetten op windenergie. De ChristenUnie wil wel 
investeren in innovatieve projecten zoals AirTurbs (kleine windturbines).   
 
Afvalbeleid
Het afvalscheidingspercentage in Krimpen aan den IJssel loopt achter op de landelijke doelstelling. 
Opvallend is dat inwoners in Krimpen aan den IJssel relatief veel afval produceren ten opzichte van 
andere gemeenten. Door de Rekenkamer is onlangs geadviseerd om DIFTAR in te voeren. DIFTAR 
is een verzamelnaam voor systemen waarbij het uitgangspunt geldt dat de inwoner betaalt voor 
de hoeveelheid afval die hij of zij produceert. Met name in plattelandsgemeenten met relatief veel 
sociale controle wordt DIFTAR toegepast. In meer stedelijke gebieden zijn er zorgen met betrekking 
tot zwerfafval. De ChristenUnie is niet op voorhand tegen invoering van DIFTAR, maar vindt 

dat meer onderzoek nodig is om tot een goed besluit te komen. In de tussentijd willen wij meer 
aandacht op het verminderen van afval ‘aan de voorkant’. Hierover willen wij het gesprek aangaan 
met Cyclus, scholen, en Krimpense ondernemers. We juichen het project ‘De afvalvrije school’ toe. 

Natuur 
De christenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap en voor de bescherming van het 
milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels 
nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een 
harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen 
vinden een groen schoolplein leukeren prettiger. Bovendien maakt het hen geconcentreerder, 
en brengt het hen in contact met de natuur. Tenslotte zorgen groene schoolpleinen voor een 
uitdagendere speelomgeving.  

Actiepunten:  

•   Maximale sanering van het EMK-terrein, binnen de bestaande mogelijkheden. Veiligheid  
     van omwonenden bij het saneren staat voorop.

•   Daken en gevels in gemeente Krimpen aan den IJssel worden ingericht met 
     zonnepanelen. De gemeente geeft het goede voorbeeld, ook op het gebied van 
     energiebesparing en zuinige verlichting.

•   Openbare gebouwen (scholen, kerken, Tuyter, etc.) worden ingericht als wijk zonne- 
     parken waarbij de daken benut worden voor zonne-energie.

•   Duurzaamheid pakt de gemeente Krimpen aan den IJssel integraal aan en wordt in ieder  
     beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen (duurzaamheidstoets).

•   Tennet: De ChristenUnie wil dat maximaal wordt ingezet op het reduceren van geluid  
     voor omwonenden.

•   De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal  
     op. Met aandacht voor alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van  
     openbaar vervoer en fietsverkeer.

•   Met QuaWonen spreken we af dat zo veel mogelijk sociale huurwoningen in 2030  
     energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.  

•   Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater. 

•   De ChristenUnie wil de groene schoolpleinen realiseren bij de nieuw te bouwen scholen  
     en vastzetten bij herinrichtingsplannen van bestaande scholen . 

•   Geen bezuinigingen op natuur- en milieueducatie .
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Hoofdstuk 8: Verkeer en economie 
Inleiding
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele 
activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag 
niet ten koste gaan van onze leefomgeving.  Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op 
korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer in Krimpen aan den IJssel voorrang. Dit maakt onze 
woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.  

Bij verdeling van de openbare ruimte en instelling van verkeerslichten binnen onze gemeente kiest 
de ChristenUnie daarom voor het STOP-principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar 
vervoer en vervolgens pas de Personenwagen. 

De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de 
mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor 
vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Krimpen 
aan den IJssel. Om deze duurzame mobiliteitstransitie te realiseren investeren we in sociaal veilige 
wandelroutes, in meer ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk van doorfietsroutes met een 
hoge kwaliteit, in snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen en in een goede afstemming 
tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.   

Voetgangers 
Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, 
zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daarnaartoe. 
Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor 
rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus 
obstakels worden weggehaald. Dit wordt meegenomen in de herindeling en herbestratingsplannen 
van wijken zoals nu opgenomen in de planning.  

Verkeersveiligheid
De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt zo veel mogelijk 30 kilometer per uur. 
Alleen op wegen met openbaar vervoer en gebiedontsluitingswegen geldt 50 kilometer per uur. Op 
de 30-km wegen wordt de inrichting voor fietsers verbeterd. Er komen bovendien meer woonerven 
waar niet harder dan 15 kilometer per uur wordt gereden. Waar het op korte termijn niet mogelijk 
is om de weginrichting aan te passen aan de lagere maximumsnelheid, kiezen we voor tijdelijke 
snelheidsbeperkende maatregelen, zoals bij de Middenwetering. Doorgaande wegen waaronder de 
Ouverturelaan en Vijverlaan worden veiliger gemaakt voor fietsers.  

Koopzondag 
De afgelopen jaren is er in Krimpen aan den IJssel veel gediscussieerd over de koopzondag. De 
ChristenUnie is ten principale geen voorstander van de koopzondag. De 24-uurs economie dringt 
steeds dieper in onze samenleving binnen en zorgt voor steeds meer problemen. Wij geloven dat 
een gezamenlijk rustmoment goed is voor iedereen, en in het bijzonder voor kleine ondernemers 
en zelfstandigen. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze Christelijke 
levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen 

om te werken en een zevende dag om te rusten. Naast deze wens staat de ChristenUnie ook midden 
in de samenleving waarin zorg en aandacht voor elkaar telt. De ChristenUnie in Krimpen aan den 
IJssel is tegen een verdere verruiming van de winkeltijden op zondag. De ChristenUnie is tevens 
tegen verplichte openstelling van winkeliers door winkeliersverenigingen of andere partijen.   
 
Crimpenhof 
Eens hadden we in Krimpen aan den IJssel een levendig centrum dat geroemd en beroemd was. 
Helaas is de Crimpenhof al veel jaren in verval en ontstaat er ook geen levendig centrum. De 
ChristenUnie wil dat er een beleidsmedewerker wordt vrijgemaakt om concreet met verbetering 
van het centrum aan de slag te gaan. Daarnaast moet de gemeente Krimpen aan den IJssel een 
leegstandsverordening invoeren om eigenaren te dwingen met een plan te komen en leegstand in 
het centrum tegen te gaan. Met deze aanpak kan bovendien de binnenstedelijke woningbouw weer 
op gang worden gebracht. Het moet voor eigenaren financieel onaantrekkelijk worden om winkel- 
en kantoorpanden langdurig leeg te laten staan. Met het instellen van een leegstandverordening 
wil de ChristenUnie een duidelijk (politiek) signaal afgeven dat wij de aanpak van leegstand serieus 
willen nemen. 

Actiepunten:  

•   In samenspraak met onze inwoners bevordering en verbetering  
     van doorgaande fietsroutes zodat fietsen met kortere afstanden  
     gestimuleerd wordt en aantrekkelijker dan de auto. 

•   Maximumsnelheid binnen bebouwde kom gaat zo veel mogelijk naar  
     30 kilometer per uur.

•   Er komen meer fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is en de fiets  
     het primaat heeft. Onder meer Rotterdamseweg en Treviso worden  
     omgebouwd tot fietsstraat met rood asfalt.

•   De ChristenUnie wil van het kruispunt Middenwetering-Aalberslaan  
     (bij De Ark) een rotonde maken. Het huidige kruispunt is namelijk  
     niet veilig.

•   De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen  
     en richt de omgeving van scholen veilig in door het creëren van  
     schoolstraten. Bij nieuwbouw van scholen wordt hiernaar gekeken.

•   Geen verdere verruiming van de koopzondag.

•   Instellen van een leegstandsverordening.
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Hoofdstuk 9: Wonen en monumentenbeleid 
Inleiding
De woningmarkt staat onder hoogspanning. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, zowel in de 
koop- als huursector. Hierdoor is het voor veel Krimpense jongeren vrijwel onmogelijk om een huis binnen 
Krimpen aan den IJssel te krijgen. Ook zijn er lange wachtlijsten bij QuaWonen. Onlangs heeft de gemeenteraad 
een nieuwe Woonvisie vastgesteld, waarin meer nadrukt ligt op starters en doorstroming. Hier zijn we als 
ChristenUnie blij mee. De komende jaren wordt het vooral belangrijk om de doelstellingen uit deze Woonvisie te 
realiseren.   

Bouwen voor starters en ouderen   
Nieuwe woningbouwplannen moeten aantoonbaar voordelig zijn voor starters. Dit kan door specifiek voor 
starters te bouwen en/of door de doorstroming te verbeteren, waardoor woningen vrijkomen voor (jonge) 
gezinnen. In de huursector wijzen we zo veel mogelijk lokaal toe (is wettelijk vastgelegd op 25%).  

Zelfwoonplicht 
We zijn voor een zelfwoonplicht bij nieuwbouw. Mochten er juridische mogelijkheden ontstaan om ook een 
zelfwoonplicht in te voeren bij reeds bestaande huizen, dan zijn we daar voorstander van. Hiermee voorkomen 
we dat huizen worden opgekocht door investeerders en vervolgens te huur worden aangeboden.  

Monumentenbeleid 
Krimpen aan den IJssel heeft relatief weinig historische bebouwing. Toch zijn er enkele wijken/straten die wel 
degelijk veel cultuurhistorische waarde bezitten waaronder Oud-Krimpen of het dijklint langs de IJsseldijk. 
De ChristenUnie wil de cultuurhistorische waarde van Krimpen aan den IJssel koesteren, en het historische 
karakter van Oud-Krimpen en het dijklint beschermen. Hierbij mag de samenwerking met de Historische Kring 
Krimpen (HKK) niet onbenoemd blijven. Bij de ontwikkeling van voormalig Scheepswerf Van Duijvendijk aan de 
IJsseldijk dient rekening gehouden te worden met het cultuurhistorische karakter van dit gebied.  

Actiepunten:  

•   Meer doorstroming op de Krimpense woningmarkt bewerkstelligen .

•   De ChristenUnie wil het voormalige veld 4 van DCV voor starterswoningen bestemmen.

•   We willen de starterslening behouden voor Krimpense starters.

•   Hergebruik van leegstaande gebouwen willen we bevorderen.

•   Invoeren zelfwoonplicht voor nieuwbouw, en de mogelijkheden onderzoeken voor een  
     zelfwoonplicht voor bestaande huizen.

•   Doorgaan met het opknappen van de buitendijkse begraafplaats langs de IJsseldijk.

•   Het instellen van een gemeentelijke Erfgoedverordening en het regelmatig actualiseren  
     van de gemeentelijke monumentenlijst.

•   De historie van Krimpen aan den IJssel een prominente plek geven in het straatbeeld,  
     bijvoorbeeld in Oud-Krimpen.

•   Het uitbreiden van het aantal nostalgische straatlantaarns in Oud-Krimpen.

Hoofdstuk 10: Sport, recreatie en inclusiviteit 
Inleiding
De ChristenUnie wil de sportieve, culturele en recreatieve voorzieningen die er in onze gemeente zijn in stand 
houden. Ze dragen bij aan ontmoeting en de sociale cohesie binnen de gemeente. De verantwoordelijkheid om 
dergelijke activiteiten te ontplooien ligt volgens ons in eerste instantie bij de samenleving zelf. De taak van de 
gemeente is erop gericht om eventuele belemmeringen weg te nemen en randvoorwaarden te scheppen. De 
ChristenUnie heeft zich in de afgelopen jaren met succes ingezet voor het behoud van het voorzieningenfonds 
voor volwassenen met een lager inkomen. Hierdoor kunnen zij ook mee blijven doen in onze samenleving! 
Investeringen zijn nodig in complexen van verschillende sportverenigingen (bijv. DCV) om deze 
toekomstbestendig te maken. Hierbij wil de ChristenUnie ook nadrukkelijk het aspect duurzaamheid 
meenemen.   

Sporten in de buitenruimte    
Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats 
komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en routes in de openbare ruimte. Buurten moeten de 
mogelijkheid kijgen om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten.  

Iedereen telt en doet mee 
Je mag in ons land niet gediscrimineerd worden om wie je bent. Artikel 1 van de Grondwet wordt daarom ook 
uitgebreid, zodat ook expliciet wordt benoemd dat je mensen niet mag discrimineren vanwege hun beperking 
of seksuele geaardheid.  Als iedereen mee kan doen noemen we dat een inclusieve samenleving. Mensen met 
een beperking moeten mee kunnen doen. Daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil 
de ChristenUnie de inclusieagenda actief inzetten in haar beleid om zo werkelijke stappen te maken naar de 
inclusieve samenleving. 

Actiepunten:  

•   Behoud van het voorzieningenfonds.

•   Het toekomstbestendig maken van accommodaties van DCV en MHCK, zowel op  
     sportief gebied als qua overlast voor de omgeving.

•   Meer mogelijkheden creëren voor sporten in de openbare ruimte.  De gemeente zorgt  
     dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners.

•   De gemeente betrekt alle doelgroepen actief bij het uitvoeren van een lokale inclusie- 
     agenda middels ambassadeurs, inwoners, sportverenigingen, scholen, kerken, sociale  
     wijkteams.

•   Er komt een campagne om de acceptatie van mensen met een beperking te bevorderen.

•   De gemeente Krimpen aan den IJssel zoekt samen met Synerkri actief naar  
     mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten. 
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