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Wat voor soort gemeente 
zal Krimpenerwaard zijn? 

De PvdA zet zich in voor een nieuwe     

gemeente Krimpenerwaard, die:  

 
● De inwoners hun dorpen terug-
geeft. 
De wijken en dorpen krijgen zeggen-
schap en het recht van advies over 
hun eigen woonomgeving, en een    
eigen budget om zaken zelf te           
realiseren. 
 
● Bereikbaar, dienend en vraagge-
richt is.  
De burger staat centraal en het loket 
van de gemeente moet gemakkelijk 
bereikbaar zijn. Als het nodig is komt 
de gemeente naar de burger toe. 
 
Van een nieuw te bouwen gemeente-
huis kan geen sprake zijn. De            
bestaande gebouwen worden ge-  
combineerd met andere publieke 
functies zoals politie, bibliotheek, 
Wmo. 
 
● Zoveel mogelijk zichtbaar is. 
De medewerkers van de buitendienst 
zijn stuk voor stuk visitekaartjes van 
de gemeente, zij zijn een aanspreek-
punt en ogen en oren. 
 
Daarnaast worden alle andere mede-
werkers gestimuleerd zichtbaar en  

zoveel mogelijk op locatie te werken, 
verspreid over de gemeente. 
 
● Plat en deskundig is. 
Waarin niet langer in hokjes, maar   
integraal wordt gewerkt en gedacht 
en die investeert in haar medewerkers 
en hen stimuleert tot meedenken en 
innoveren. 
 
● Straks van de Nederlandse platte-
landsgemeenten vooroploopt op het 
gebied van dienstverlening en de in-
zet van ICT en sociale media. 
ICT wordt niet alleen ingezet om de 
gemeentelijke processen beter te   
maken, maar óók om de dienst-      
verlening aan de inwoners te optimali-
seren; zij kunnen straks via internet 
volwaardig meedoen aan de totstand-
koming van gemeentelijk beleid. Ook 
voor mensen die niet digitaal vaardig 
zijn zal de dienstverlening optimaal 
zijn. 
 
● Haar eigen deskundigheid ontwik-
kelt en slechts bij uitzondering kennis 
en advies van buitenaf inkoopt. 
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Hoe houden we Krimpenerwaard leefbaar? 

Hoe houden we de Krimpenerwaard leefbaar nu het geld bij gemeenten  

minder wordt, het aantal inwoners gaat afnemen en er meer mensen 

zonder werk zitten?  

Wij zetten ons in voor: 

● woningen voor jong en oud; 

● bereikbare werkgelegenheid – ook voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt; 

● sociale netwerken, ruimte en aandacht voor elkaar; 

● zorg en ondersteuning, ook voor mensen met moeilijke vragen; 

● ontspanningsmogelijkheden, sport en culturele verenigingen.

 

De gemeente Krimpenerwaard houdt 
de dorpen en wijken leefbaar.        
Verschillende factoren spelen daarbij 
een rol: er zullen voldoende voorzie-
ningen zijn voor de dagelijkse zaken 
(wonen, werken, school, winkels, vrije 
tijd), het moet veilig zijn (inbraak,    
sociale veiligheid, verkeersveiligheid), 
het mag er niet verloederd uitzien en 
alle voorwaarden voor goede buur- en 
buurtcontacten zijn aanwezig. Dáár 
maakt de PvdA zich sterk voor. 
 
Voor ons is het vanzelfsprekend, dat 
elk dorp of stad de eigen identiteit 
behoudt, herkenbaar blijft. Wij steu-
nen de oprichting van wijk- of dorps-
beraden. En wij vinden dat deze ook 
over een eigen budget mogen          

beschikken om hun woonomgeving 
zoveel mogelijk naar eigen wens in te 
richten. 
 
Het verenigingsleven en de vrijwil-
ligers zijn belangrijk voor de samen-
hang in een dorp of buurt. De hoe-
veelheid verenigingen en vrijwilligers 
zegt vaak iets over de mate van        
samenhang in een dorp of buurt. 
 
In een gemeente met veel activiteiten, 
verenigingen en vrijwilligers zullen 
mensen elkaar eerder kennen en zich 
bij elkaar betrokken voelen. Dat willen 
we niet afbreken.  
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Dus maken we ons hard voor een    
gezond verenigingsleven met alge-
mene voorzieningen (laagdrempelig, 
betaalbaar en maatschappelijk draag-
vlak) en gewaardeerde vrijwilligers, 
steunen wij de verenigingen en vrijwil-
ligers die aan de brede sociale betrok-
kenheid bijdragen. Zij helpen de leef-
baarheid en samenhang in stand te 
houden: het sociale cement van onze 
gemeenschappen.  
 
Wij helpen de verenigingen met het 
opbouwen en in stand houden van 
een ervaren vrijwilligersbestand. 
 
Bij leefbaarheid hoort ook het behoud 
van bestaande voorzieningen. De 
Krimpenerwaard trekt weinig jonge 
gezinnen terwijl de komende jaren de 
Randstad met een miljoen inwoners 
groeit. Om geen leegloop te krijgen of 
te verouderen hebben we een          
gemeente nodig waar genoeg dyna-
miek is en genoeg te beleven. 
 
Wat we nu hebben aan voorzieningen 
als sportvelden, zwembaden, speel-
weiden willen we, samen met vrijwil-
ligers, behouden – óók in tijden van 

bezuinigingen. Wij vinden het belang-
rijk aantrekkelijk te blijven voor gezin-
nen. 
 
Voorzieningen beoordelen wij niet uit-
sluitend op hun primaire functionali-
teit (voetbalveld, zwembad) maar ook 
op hun sociale functie als                
ontmoetingsplek of sociaal erfgoed. 
Daarom willen wij de voorzieningen 
ook inzetten als middel om mensen 
meer te laten méédoen in de samen-
leving en om invulling te geven aan de 
ondersteuning van mensen die dat 
nodig hebben. 
 
Wij zien de voorzieningen en de      
verenigingen niet als kostenposten 
waar gemakkelijk op wordt bezuinigd. 
Zij vormen het sociaal kapitaal dat 
moet worden gekoesterd. 
 
Wij willen goede, laagdrempelige 
sportaccommodaties en openbare 
sportvoorzieningen die een brede 
groep in alle leeftijdscategorieën    
uitdagen tot het beoefenen van de   
diverse sporten.
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Goed en zelfstandig wonen 

We werken aan goede en voldoende woningen voor starters. Door hen in het 

gebied te houden leggen we een basis voor het bereikbaar en in 

stand houden van voorzieningen. 

 

Betaalbare woningen in de huursector 
en sociale koopwoningen blijven      
nodig om leegloop van de woon-    
kernen tegen te gaan. Slopen van 
goedkope woningen om plaats te    
maken voor duurdere is voor ons niet 
aan de orde. Zij moeten behouden 
blijven om de betaalbare woningvoor-
raad op peil te houden. Een goede  
balans tussen dorpsvernieuwing en 
behoud van het oude is belangrijk, 
maar die mag niet leiden tot verpau-
pering. 
 
We staan voor aanpasbare woningen 
voor senioren, en voor voldoende 
hulp en steun in en bij de woningen. 

Dat willen we omdat je daarmee zorgt 
voor het zo lang mogelijk zelf en zelf-
standig wonen – in de eigen omgeving 
en bij de eigen netwerken.  
 
Zowel voor lagere als voor hogere    
inkomens is er in de nieuwe gemeente 
een breed woningaanbod. 
 
De PvdA hecht aan een goede samen-
werking met de woningcorporaties en 
zal die ook actief bij haar politieke ac-
tiviteiten betrekken. 
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Werk, zorg en ondersteuning 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd en             

ouderen, de begeleiding van mensen met een beperking en het aan 

het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeids-

markt. Dat zijn grote opgaven die we alleen in regionaal verband 

goed en professioneel kunnen oppakken. Daarnaast bieden we       

kansen aan inwoners en organisaties die zelf met initiatieven komen. 

Sociale wijkteams met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige 

krijgen onze steun en vertrouwen.  

Veel inwoners zijn goed in staat hun 
eigen leven te organiseren. Maar niet 
iedereen. Soms is wat hulp, advies of 
zorg nodig. Voor opvoeding, in het 
huishouden of voor de eigen gezond-
heid. 
 
Wij willen burenhulp stimuleren;    
buren en bekenden die elkaar helpen. 
Onze dorpen beschikken over veel 
verenigingen, organisaties en vrijwil-
ligers die wij graag willen inzetten om 
bij te dragen aan de ondersteuning 
van dorpsgenoten die een steun in de 
rug nodig hebben. Maar daarnaast 
moet het ook eenvoudig mogelijk zijn 
steun en advies van professionals te 
krijgen. En wat ons betreft niet voor 
elke vraag naar een ander loket, maar 
op één plek met een duidelijk samen-
hangend verhaal. Heel eenvoudig; zelf 
doen wat je zelf kan doen, maar    
adequate hulp als het moet. 
 
We vinden dan ook dat elke wijk of elk 
dorp een sociale buurtvoorziening 
(ontmoetingsplek) heeft. Voor vragen 
over wonen, welzijn, werk en zorg. Of 

om een activiteit te doen. Of om      
bijvoorbeeld samen een maaltijd te 
maken en eten. Corporaties kunnen 
een prima partner zijn, maar ook een 
dorpshuis, een bibliotheek, een    
sportkantine of bijvoorbeeld een    
verzorgingshuis. Voorzieningen en   
organisaties die aan dit buurtgevoel 
bijdragen hebben en houden onze 
steun. 
 
Wij zetten ons ervoor in dat zorgvoor-
zieningen of –units binnen een straal 
van vijf kilometer vanuit iedere kern 
bereikbaar zijn. Als zelfstandig wonen 
niet meer kan, dan horen mensen 
waar mogelijk terecht te kunnen in 
een zorgvoorziening in eigen dorp of 
stad. 
 
De sociale voorzieningen, die we met 
elkaar organiseren en financieren,  
zullen voor iedereen bereikbaar   
moeten zijn. Goede voorlichting is 
daarvoor essentieel. 
 
We helpen de mensen die het (even) 
moeilijk hebben weer op weg naar 
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een betere toekomst maar vragen ook 
om zelf – waar mogelijk – een steentje 
bij te dragen. Die inzet moet wel      
bijdragen aan een grotere kans om 

weer een plaats op de arbeidsmarkt 
te krijgen en mag niet in de plaats   
komen van bestaand (betaald) werk. 

 

 

Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

Vanuit onze zorg voor voldoende werk en werkgelegenheid, willen we meer 

ruimte en stimulans voor arbeidsintensieve bedrijven. We willen niet 

méér oppervlak aan bedrijfsterrein in de Krimpenerwaard, maar wel 

méér arbeidsplaatsen. Bij omvorming of revitalisatie van bedrijvigheid 

of bedrijfsterrein is dat onze richtlijn. Met onder andere Kamers van 

Koophandel en ondernemers zullen we de mogelijkheden daartoe 

verkennen. De gemeente hoort een sturende, regisserende rol te 

hebben bij het grondbeleid in het algemeen en bij de invulling van 

bedrijventerreinen. 

Wij zijn terughoudend met het aanleg-
gen en uitbreiden van bedrijven-     
terreinen. Als er een vraag is naar 
ruimte voor bedrijven, dan gebruiken 
we eerst de al bestaande ruimte opti-
maal door met herstructurering en 
meervoudig ruimtegebruik de ruimte-
productiviteit te verhogen. Pas als dit 
onvoldoende soelaas biedt, is de optie 
van uitbreiding aan de orde. Maar dan 
wel gebiedsgericht, niet langer geldt 
‘elk dorp zijn eigen bedrijventerrein’. 
 
Door een zorgvuldige keuze van de  
locatie van ‘rode’ functies en door    
investeringen in kwaliteitsverbetering 
van de omliggende groene ruimte wil-
len wij bereiken ervoor zorgen dat het 
ruimtegebruik voor wonen, bedrijven-

terreinen of infrastructuur de kwali-
teit van natuur en landschap respec-
teert en waar mogelijk versterkt. 
 
Ook willen we verdere integratie van 
vooral technisch onderwijs, onderne-
mers en overheid. Samen voor het-
zelfde doel: de juiste mensen op de 
juiste werkplek. Daarvoor is gerichte 
opleiding en startkwalificatie nodig, 
voldoende passende banen en een 
juist personeelsbeleid. Ontplooiing 
van kansen en gerichte om- en         
bijscholing worden door ons gestimu-
leerd. 
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Voor de groeiende groep zzp’ers en 
startende ondernemers moet de 
Krimpenerwaard een aantrekkelijk 
vestigingsgebied worden. Project- 
ontwikkelaars of ondernemers krijgen 
de gelegenheid om betaalbare         
bedrijfsverzamelgebouwen op ge-
schikte locaties te bouwen. Wij willen 
leegstaande kantoorpanden en ge-
meentelijke vastgoed benutten voor 

de huisvesting van zzp’ers en          
startende ondernemers. Vrijkomende 
agrarische gebouwen krijgen een 
nieuwe bestemming die aansluit bij 
het karakter van het gebied. 
 
De gemeente moet flexibel op         
initiatieven van de markt inspelen. 

 

Jeugd en onderwijs 

De jeugd heeft recht op voldoende speel- en sportgelegenheid. Veilige speel-

toestellen, voetbalveldjes en kleinschalige natuurgebieden waar de 

jeugd haar energie en ontdekkingsdrang kwijt kan en zich op een    

gezonde manier kan ontwikkelen. Speeltoestellen horen te passen bij 

de samenstelling van de wijk; de inrichting van de speelruimte is 

daarmee ook dynamisch van aard. 

Daarnaast vinden wij dat de openbare 
ruime als geheel moet uitdagen om te 
spelen en te bewegen, bijvoorbeeld 
door het gebruik van hinkeltegels in 
trottoirs, het plaatsen van paaltjes op 
looproutes naar scholen. Groengebie-
den binnen de kernen zijn verboden 
voor honden, maar juist aantrekkelijk 
om te spelen of een balletje te trap-
pen. 
 
Voor een goede ontwikkeling van de 
jeugd is goed onderwijs onmisbaar, 
van basisschool tot vwo. Wij stimule-
ren de samenwerking van het (vooral 

technisch) onderwijs met het lokale 
bedrijfsleven zodat de vraag en aan-
bod in ons gebied beter op elkaar   
aansluiten. 
 
Goed basisonderwijs is voor elk dorp 
onmisbaar; openbaar basisonderwijs 
moet binnen een straal van vier         
kilometer bereikbaar zijn. 
 
Bij hervorming van het onderwijs of 
nieuwbouw willen wij prioriteit geven 
aan de ontwikkeling van brede     
scholen/multifunctionele accommo-
daties. 
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Natuur en landschap; een groene en open waard 

De Krimpenerwaard is een open veenweidegebied. Dat willen we zo houden. 

Maar binnen het gebied is beleving en gebruik nodig. Het is geen       

verstild beeld waar van buitenaf naar gekeken wordt. Er wordt in      

gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Dat moet zo blijven, en wat ons    

betreft mag kleinschalige recreatie (als aanvulling op natuur en    

agrarisch beheer) zeker worden gestimuleerd; onze Krimpenerwaard 

is gastvrij; niet alleen voor dagjesmensen, maar ook voor toeristen 

die langer van onze mooie polder willen genieten. 

Wij bevorderen de uitbreiding van een 
veilig fietsnetwerk, zoveel mogelijk 
gescheiden van ander (auto)verkeer. 
 
De agrarische bedrijvigheid vormt een 
belangrijk deel van de identiteit in de 
Krimpenerwaard. De boeren zorgen 
voor en beheren samen een groot 
deel van het groen van de Krimpener-
waard. Voor behoud van het open 
veenweidenkarakter en voor natuur-
gericht beheer zijn zij een vanzelf-
sprekende partner. Schaalvergroting 
in de agrarische sector gebeurt in   
traditie en karakter van het gebied. 
 
Bij het beheer van het landschap ligt 
een belangrijke rol voor Het Zuid-    
Hollands Landschap voor de hand. Het 
Veenweidepact moet nu snel worden 
uitgevoerd. De nieuwe gemeente 
moet een sterke en gelijkwaardige   

gesprekspartner zijn van hoogheem-
raadschap (water, dijken, wegen-    
beheer). 
 
Behalve de unieke polders willen wij 
de rivieren en de karakteristieke     
dijken (hun functie maar ook de  
unieke uitzichten over de rivieren en 
het veenweidelandschap) inzetten om 
de aantrekkelijkheid van het gebied te 
versterken. Wij staan voor het behoud 
van ons landschap. 
 
Het cultuurhistorisch karakter van het 
gebied – natuurlijk het historische 
Schoonhoven en Haastrecht, maar   
zeker ook de historische boerderijen 
en unieke dorpen – verdient het beter 
in de markt te worden gezet.  
 
De PvdA is trots op de Krimpener-
waard en wil dat graag uitdragen. 
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Verkeer en openbaar vervoer 

De leefbaarheid in de woonkernen is sterk afhankelijk van een goede              

bereikbaarheid. Openbaar vervoer, waaronder vervoer over water,     

willen wij daarom stimuleren; waar het nu ondermaats is, zal het    

anders en beter moeten. 

De gemeente is een stevige gespreks-
partner met andere overheden als het 
gaat om goed openbaar vervoer.    
Speciale aandacht verdient het open-
baar vervoer voor ouderen. 
 
Voor het woon-werkverkeer willen wij 
het gebruik van de fiets stimuleren. 

De ontsluiting van de Krimpenerwaard 
en de Algeracorridor willen wij bezien 
in samenhang met veiligheid, milieu 
en economie. 
 
De bestaande veerverbindingen mo-
gen niet verdwijnen.  

 

 

Bibliotheek en cultuur 

De PvdA hecht zeer aan het behoud van de bibliotheek. Maar dan wel een  

bibliotheek die met de tijd meegaat. De bibliotheek wordt een       

ontmoetingsplek waar nieuwe media, geschiedenis, ontdekkings-

tochten, integratie en kunstuitingen samenkomen. De nieuwe          

bibliotheek: marktplaats van kennis en een sociaal-culturele ontmoe-

tingsplaats waar actief burgerschap wordt bevorderd.

Waar mogelijk ondersteunt de          
gemeente op actieve wijze culturele 
activiteiten en initiatieven. 
 
 

Een sterke lokale omroep is een      
gemeentelijk belang. De lokale        
omroep moet professioneel en multi-
mediaal zijn (radio, tv, internet) en 
zich spiegelen aan en laten inspireren 
door goede praktijkvoorbeelden.
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Dienstverlening 

In ieder geval in de grotere kernen komt een breed ‘loket’ met allround         

medewerkers die snel en vraaggericht kunnen handelen. 

De loketten hebben verschillende 
openingstijden (ook ’s avonds), zodat 
inwoners altijd ergens in de gemeente 
terechtkunnen. Waar en wanneer dat 
nodig is gaat de gemeente naar de  
inwoners toe.  

Door de inzet van ICT kunnen inwo-
ners maximaal worden bediend. Voor 
inwoners die persoonlijk contact     
willen, moet die mogelijkheid blijven 
bestaan. 

 

 

Duurzaamheid en energie 

Het is vanzelfsprekend dat voor de PvdA duurzaam bouwen, duurzaam       

gebruik van materialen, duurzaam inkopen en efficiënt en zuinig 

energiegebruik altijd leidend zal zijn in ons politieke werk.  

Wanneer blijkt dat de Krimpener-
waard een geschikt gebied is voor het 
plaatsen van zonnepanelen of wind-
molens, dan staan wij daar niet bij 
voorbaat afwijzend tegenover.  

Het is onze ambitie dat de gemeente 
Krimpenerwaard zich ontwikkelt tot 
een van de vijftig duurzaamste ge-
meenten van Nederland. 

 

 

Financiën 

De lokale lastendruk in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal,                               

als het aan ons ligt, niet hoger zijn dan het gemiddelde van de                

vijf huidige gemeenten.   


