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Opmerking [LM1]: Voor de titel zijn 
diverse suggesties aangedragen: 

1.Samen, lokaal en sociaal (Bas 
Noorlander) 
2.Voor uw buurt: sla linksaf! (Leo 
Mudde) 
3.PvdA in uw buurt, sla dan linksaf 
(Jo Heuvelman) 
4. PvdA in de Krimpenerwaard, sla 
dan linksaf (Jo Heuvelman) 
5. Sterk, sociaal en dichtbij (Elly van 
der Klauw) 
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Amendement Gerjo Goudriaan: 
Toevoegen: Inleiding 
Deze tijd vraagt om sociale en duurzame keuzes. En die maakt de PvdA, als de  
meest linkse politieke partij in de Krimpenerwaard. Dit verkiezingsprogram-
ma maakt helder waar de sociale keuzes vooral moeten worden gemaakt. 
Armoedebestrijding, goede gezondheidszorg, betaalbare woningen, werk 
voor een eerlijk loon en betaalbare voorzieningen voor iedereen, voor alle 
kernen. Dat zijn onze prioriteiten. Want in een rijke polder hoort geen plek te 
zijn voor armoede, tekortschietende zorg, kinderen die sport niet kunnen be-
talen, eenzame ouderen en te dure woningen. 
De Krimpenerwaard heeft alles. Groene ruimte, historie, sportvelden, zwem-
baden, scholen, en schooltjes, veel verenigingen en vrijwilligers, jeugd socië-
teiten, theater, musea, ondernemers, vaklui, muzikanten, schrijvers, kunste-
naars, vogelaars… We hebben een echte polder om van te houden, om volop 
in te kunnen leven! Een polder om voor te gaan! 
Uitgangspunt van de PvdA is dat er een optimale combinatie moet zijn tussen  
bedrijvigheid, toerisme en woon- en leefkwaliteit van de inwoners  
Door het ontbreken van (zware) industrie is onze polder wat werkgelegen-
heid betreft aangewezen op het midden- en kleinbedrijf (waarvan steeds 
meer bedrijven in de toeristische sector). En juist het midden- en kleinbedrijf 
is door de crisis uiterst kwetsbaar. Dit vraagt om een gemeentebestuur dat 
actief naar kansen zoekt en zich tot het uiterste inspant om een bijdrage te 
leveren aan het overeind houden van het MKB.  
De PvdA is altijd voor een fusie van de gemeenten geweest. Wij verwachten  
efficiëntie en een krachtige vuist in onderhandelingen met Gouda, Rotter-
dam, de Randstad. Bestuurders mogen niet verder van de bewoners afstaan! 
Die ongerustheid is er terecht. Daarom willen wij dat de nieuwe gemeente 
ervoor gaat zorgen dat elke inwoner mee kan praten over de gemeente. De 
kernen van voormalig Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven, Ammerstol. 
Bergambacht, Berkenoude, Lekkerkerk, Krimpen ad Lek, Ouderkerk ad IJssel 
en Gouderak worden gekenmerkt door saamhorigheid, burenplicht, eensge-
zindheid, verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de leefomgeving. Daarom 
moeten de kernen hun eigen identiteit behouden. Elke kern moet altijd een 
dorpsvergadering kunnen houden en gehoord worden. Voor zaken die de di-
recte woonomgeving betreffen is een eigen leefbaarheidsbudget. 
Een punt van zorg is de krimp in de Krimpenerwaard. Als enige regio in de 
Randstad weten wij niet te profiteren van de bevolkingsgroei van de Rand-
stad. Dat vraagt om een doordachte promotie van onze leefomgeving! Pol-
dermanagement! 
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Onze allergrootste zorg is de toenemende armoede. Het aantal mensen dat 
naar de voedselbank gaat neemt ook bij ons toe. Inkomens gaan omlaag 
maar alle lasten stijgen! 
De PvdA is voor gelijkwaardigheid, solidariteit en rekening houden met de 
menselijke maat. Hoe we ervoor willen zorgen dat onze gemeente een mooie, 
diverse, leefbare, maar vooral sociale gemeente wordt leest u hieronder per 
thema. We laten u zien dat wij sociale keuzes maken met oog voor de mense-
lijke maat. 

 
Wat voor soort gemeente 
zal Krimpenerwaard zijn? 

De PvdA zet zich in voor een nieuwe     

gemeente Krimpenerwaard, die:  

 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Bolletje toevoegen:  
● Aantrekkelijk is om te wonen, te 
werken, te recreëren en jezelf te zijn 
 
● De inwoners hun dorpen terug-
geeft. 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
‘dorpen’ vervangen door ‘kernen’ 
 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Deze zin vervangen door ‘De inwo-
ners hun stad en dorp teruggeeft. 
En in de volgende zin: ‘De wijken en 
dorpen’ vervangen door: ‘Deze’ 
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. 
 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 

Wijzigen in ‘De kernen krijgen zeg-
genschap’ etc. 
 
AMENDEMENT SANDRA VAN WIN-
DEN: ‘zeggenschap en’ vervangen 
door ‘ten minste’ 
 
● 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 [kunnen] wor-
den ge-  combineerd met andere pu-
blieke functies zoals politie, biblio-
theek, Wmo. 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Toevoegen: ‘kunnen’ 

Opmerking [LM2]: AMENDEMENT 
GERJO GOUDRIAAN: Dit hoofdstuk 
samenvoegen met het hoofdstuk 
‘Financiën’ en hiermee het program-
ma afsluiten. 

Opmerking [LM3]: Toelichting Bas 
Noorlander: Het begrip  Kernen con-
sequent doorvoeren in het gehele 
verkiezingsprogramma. Dit voorkomt 
ook dat we steeds verschillende aan-
duidingen moeten gebruiken voor 
stad (Schoonhoven) en de dorpen 

Opmerking [LM4]: Toelichting Bas 
Noorlander: De nieuwe gemeente 
heeft ontzettend veel wijken. Organi-
seren op Kernniveau lijkt me voor de 
eerste jaren realistischer dan direct te 
beginnen met de tientallen wijkraden 
e.d. Na evaluatie, voor de verkiezin-
gen van 2018, kan dit uiteraard aan-
gepast en uitgebreid worden met 
wijkcomités of iets dergelijks. 

Opmerking [LM5]: Toelichting 

Sandra van Winden: Zeggenschap 

blijft bij de gemeenteraad; een 

dorpsvereniging of wijkplat-

form is geen gekozen instan-

tie, zodat deze niet de beslis-

functie van de raad kan over-

nemen.  

Op termijn zijn er wellicht mo-

gelijkheden om dit verder op 

te rekken, maar laten we be-

ginnen met een adviserende 

rol. Dan schep je geen valse 

verwachtingen bij de platforms 

en creëer geen onnodige 

weerstand en ruis bij de ande-

re fracties. 

Eventueel kan nog toegevoegd 

worden dat we een 1 fte wijk-

coördinator willen als contact-

persoon en aanspreekpunt 

voor de platforms. Ook kan 

deze persoon het oprichten 

van wijk/dorpsplatforms facili-

teren. 
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● 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. 
 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Hele tekst vervangen door: Alle me-

dewerkers van de gemeente zijn stuk 

voor stuk visitekaartjes van de ge-

meente, zij zijn een aanspreekpunt 

en ogen oren. Zij worden gestimu-

leerd, dienstbaar en zichtbaar te zijn 

en zoveel mogelijk op locaties te 

werken, verspreid over de gehele 

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. 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Schrappen: ‘van de Nederlandse plat-
telandsgemeenten’ 
ICT wordt niet alleen ingezet om de 
gemeentelijke processen beter te   
maken, maar óók om de dienst-      
verlening aan de inwoners te optima-
liseren; 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.         
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
‘de dorpen en wijken’ vervangen 
door ‘dorp en stad’ 
 
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 vrijwilli-
gers 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 
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bij elkaar betrokken voelen. Dat willen 
we niet afbreken.  
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Zin vervangen door: ‘Dat willen we 
ondersteunen en uitbouwen. De ge-
meente ondersteunt wijkverenigin-
gen en stelt buurtcoaches aan.’ 
 
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 [en behoudt] 
weinig jonge gezinnen terwijl de ko-
mende jaren de Randstad met een 
miljoen inwoners groeit. Om geen 
leegloop te krijgen of te verouderen 
hebben we een          gemeente nodig 
waar genoeg dynamiek is en genoeg 
te beleven. 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
‘gezinnen’ vervangen door ‘mensen’ 

AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Toevoegen: ‘en behoudt’ 
 
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 
uitsluitend op hun primaire functiona-
liteit (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. 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Zin na de komma vervangen door 
‘maar die mag niet leiden tot ver-
waarlozing van de woningvoor-
raad. Waar nodig vindt renovatie 
plaats. 
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 sa-
menwerking met de woningcorpora-
ties en zal die ook actief bij haar poli-
tieke activiteiten betrekken. 
 
AMENDEMENT GERJO GOUDRIAAN: 
Toevoegen: Het aantal woningen in 

de goedkoopste categorie sociale 

huurwoningen mag niet verder af-

nemen. Ook niet hoger worden met 

servicekosten 
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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 AMENDEMENT SIEM MEIJ: toe-
voegen: onze kleine steden en dor-
pen beschikken over veel verenigin-
gen, organisaties en vrijwilligers 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 samenhan-
gend 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.  
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
‘heeft’ vervangen door ‘moet heb-
ben’ 
 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
alinea vervangen door: We vinden 
dat elke kern een sociale ontmoe-
tingsplek heeft. 
 
Voor vragen over wonen, welzijn, 
werk en zorg. Of om een activiteit te 
doen. Of om      bijvoorbeeld samen 
een maaltijd te maken en te eten. 
Corporaties kunnen een prima partner 
zijn, maar ook een dorpshuis, een bi-
bliotheek, een    sportkantine of bij-
voorbeeld een    verzorgingshuis.  
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Toevoegen: een stichting welzijn of 
een medisch centrum.  
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 
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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 
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. 
 
AMENDEMENT NEDERLEK: 
Toevoegen: 

De PvdA maakt werk van werk. Om 
mensen die werkloos raken zo snel 
mogelijk weer aan de slag te krijgen, 
investeren we in jobcoaches, maken 
we afspraken met bedrijven en bie-
den we inwoners de kans tot om-
scholing. Werkloze vakmensen kun-
nen aanspraak maken op betaalbare 
startersleningen en begeleiding en 
training. Speciale aandacht verdient 
de jeugdwerkloosheid. Om jongeren 
aan het werk te krijgen en te houden 
maakt de gemeente afspraken met 
scholen en bedrijven over stages en 
opleidingen. 
 
AMENDEMENT GERJO GOUDRIAAN: 
Toevoegen: We willen banen stimu-
leren in de reparatiebranche, een re-
cycleteam/kringlooppunt starten bij 
Cyclus en gemeentelijke aankopen 
doen bij onze plaatselijke leveran-
ciers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking [LM6]: Toelichting 

Nederlek: De Sociaal-

Democratie staat gelijk aan 

eerlijk en goed betaald werk. 

Ieder verkiezingsprogramma 

verdient een goede alinea over 

de aanpak van werkloosheid. 

Kiezers verwachten dat ook 

van ons. Die alinea ontbreekt 

in het huidige verkiezingspro-

gramma. 

 

Ons voorstel voor de aanpak 

van de werkloosheid is er één 

voor mensen die kunnen en 

willen werken. Doel is om 

mensen zo snel mogelijk naar 

nieuw werk te helpen. De ge-

meente neemt daarbij een 

regiefunctie aan en biedt een 

vangnet waar nodig. Mensen 

die zelf initiatief willen nemen 

verdienen een steun in de rug. 
 



 

10 

Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

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

ruimte en stimulans voor arbeidsintensieve AMENDEMENT SIEM ME-

IJ: invoegen ‘kleinschalige’ bedrijven. We willen niet méér oppervlak 

aan bedrijfsterrein in de Krimpenerwaard, maar wel méér arbeids-

plaatsen. Bij omvorming of revitalisatie van bedrijvigheid of bedrijfs-

terrein is dat onze richtlijn. Met onder andere Kamer van Koophandel 

en ondernemers zullen we de mogelijkheden daartoe verkennen. 

AMENDEMENT SIEM MEIJ: voorgaande zin vervangen door: ‘We zor-

gen voor een goede dienstverlening naar ondernemers en onderhou-

den contacten met ondernemerskringen. De gemeente hoort een stu-

rende, regisserende rol te hebben bij het grondbeleid in het alge-

meen en bij de invulling van bedrijventerreinen. 

Wij zijn terughoudend met het aan-
leggen en uitbreiden van bedrijven-     
terreinen. Als er een vraag is naar 
ruimte voor bedrijven, dan gebruiken 
we eerst de al bestaande ruimte op-
timaal 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, onder-
nemers 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. 
 

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 
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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. 
 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 

Toevoegen:  
We willen een ondernemersfonds 
voor de nieuwe gemeente instellen. 
We werken op het gebied van bevor-
dering van toerisme samen met be-
trokken partijen en promoten en 
stimuleren het toerisme, nationaal 
en internationaal, in ons gebied. 
Het zilver kan hierbinnen een extra 
aandacht krijgen. 

 
 

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. 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: Vervan-
gen door: ‘Goed basisonderwijs is 
voor elk dorp en elke stad onmisbaar. 
Openbaar onderwijs binnen de eigen 
woonwijk is uitgangspunt en moet 
binnen een straal van 4 kilometer be-
reikbaar zijn. 
Open samenwerking met de ouders is 
vertrekpunt en wordt gestimuleerd.’ 
 
Bij hervorming van het onderwijs of 
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nieuwbouw willen wij prioriteit geven 
aan de ontwikkeling van brede     
scholen/multifunctionele accommo-
daties. 
 

AMENDEMENTSIEM MEIJ: 
TOEVOEGEN:   De regiofunctie van 
het voortgezet onderwijs in de waard 
wordt gestimuleerd.

 

 

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 Krimpe-
nerwaard. Voor behoud van het open 
veenweidenkarakter en voor natuur-
gericht beheer zijn zij een vanzelf-
sprekende partner. Schaalvergroting 
in de agrarische sector gebeurt binnen 
de   traditie en het 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 het hoog-
heemraadschap (water, dijken, we-
genbeheer). 

 

 

AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Zin vervangen door: ‘De nieuwe ge-
meente moet een sterke en gelijk-
waardige gesprekspartner zijn voor 
de Provincie(s), Waterschappen, 
Rijksoverheid en omliggende ge-
meenten. Met name geldt dit voor 
het beleid met betrekking tot ruimte-
lijke ontwikkelingen, verkeers- en 
waterveiligheid.   



 

13 

 
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.  
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Deze alinea in z’n geheel vervangen 
door: 
Het Cultuurhistorisch karakter van de 

gemeente Krimpenerwaard, met de 

door het Rijk, ingevolge de Monu-

mentenwet  beschermde Stads- en 

dorpsgezichten van Schoonhoven, 

Vlist/Bonrepas en Haastrecht, ver-

dienen het om zorgvuldig mee om te 

gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de 

historische en monumentale boerde-

rijen en linten in onze unieke platte-

landsdorpen. Om dit belangrijke erf-

goed, ook voor recreanten, beter 

kenbaar te maken, zal er nauw sa-

mengewerkt moeten worden met 

toeristische / marketing / recreatieve 

organisaties en ondernemers om de 

aantrekkelijkheid van het gebied te 

onderstrepen en economisch te sti-

muleren.   

 
De PvdA is trots op de Krimpener-
waard en wil dat graag uitdragen. 

 

 

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. 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: Voor-
gaande zin vervangen door: ‘Speciale 

aandacht verdient het vervoer voor 
ouderen en gehandicapten. Daarbij 
hebben naast het openbaar vervoer 
ook andere wijzen van vervoer onze 
aandacht, zoals busvervoer mogelijk 
gemaakt door vrijwilligers.’ 
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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. 
AMENDEMENT NEDERLEK: 
Bovenstaande zin vervangen door: 
Een goede ontsluiting van de Krim-
penerwaard is van groot belang. Met 
name de Algeracorridor wordt gezien 
als mogelijk knelpunt. Wij vinden een 
investering in een nieuwe [vaste] oe-
ververbinding tussen de Krimpener-
waard en de regio Rotterdam niet 

verantwoord en zullen ons verzetten 
tegen zo’n verbinding op het grond-
gebied van de nieuwe gemeente. Op-
lossingen zien wij in beter openbaar 
vervoer, het stimuleren van reizen 
buiten de spits en het gebruik van de 
fiets. 
 
De bestaande veerverbindingen mo-
gen niet verdwijnen. 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
De bestaande 
(voet)veerverbindingen dienen in 
stand te worden gehouden.  

 

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.

AMENDEMENT SANDRA VAN WIN-
DEN: 
Bovenstaande vervangen door: 
De PvdA hecht aan cultuur en 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, cultuur 
en kunst, ontdekkingstochten, inte-
gratie en kunstuitingen samenko-
men. De bibliotheek heeft de functie 

van marktplaats waar actief burger-
schap 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 mul-
timediaal zijn (radio, tv, internet) en 
zich spiegelen aan en laten inspireren 
door goede praktijkvoorbeelden. 

Opmerking [LM7]: AMENDEMENT 
SIEM MEIJ: invoegen ‘vaste’ 

Opmerking [LM8]: Toelichting 

Nederlek: De huidige alinea over 

de Algera-corridor laat te veel 

ruimte voor discussie over het 

standpunt van de Partij van de 

Arbeid en is in debat niet te 

verdedigen. De opstellers van 

het amendement erkennen dat 

er binnen onze partij veel in-

terne discussie is over dit 

punt, maar zijn van mening 

dat er in een verkiezingspro-

gramma’s keuzes gemaakt 

moeten worden. 

Wij zijn van mening dat een 

investering in een nieuwe ont-

sluiting van de Algera-corridor 

ongewenst is. Het kost veel 

geld en op dit moment doen er 

zich alleen échte verkeerspro-

blemen voor als er calamitei-

ten op of rond de brug zijn. 

Een éxtra oeververbinding met 

bijbehorende infrastructuur 

doet het kenmerkende land-

schap en de rust van de Krim-

penerwaard geweld aan.  

Daarnaast zijn wij van mening 

dat nog niet alle opties voor 

een verbetering van de situatie 

zijn uitgenut en dáár willen we 

graag in investeren.    
 

Opmerking [LM9]: Toelichting 

Sandra van Winden: De tekst over 

de bibliotheek heeft te veel 

gewicht ten opzichte van de 

elementen cultuur en lokale 

omroep. Getracht is om dit in 

iets meer evenwicht te bren-

gen. 
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AMENDEMENT SANDRA VAN WIN-
DEN: 
Toevoegen: De gemeenteraadsver-
gaderingen zijn via internet of televi-
sie te volgen. 
 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Hele alinea vervangen door: 
Eén onafhankelijke en sterke lokale 

omroep is óók een gemeentelijk be-

lang. De lokale omroep moet profes-

sioneel, multimediaal (radio, tv, in-

ternet) en dienstbaar zijn aan onze 

burgers en zich spiegelen aan en la-

ten inspireren door goede praktijk-

voorbeelden met inachtneming  van 

de voorschriften van het Commissa-

riaat van de Media. 

 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Toevoegen: Behoud en ondersteu-
ning van de aanwezige musea. Ver-
sterking van het image van Schoon-
hoven als zilverstad. 
Handhaving en waar nodig uitbrei-
ding van beschermde stads- en 
dorpsgezichten. Behoud en aanwij-
zing van gemeentelijke monumenten. 
Cultuur toegankelijk maken voor ook 
lastiger te bereiken doelgroepen. 
Faciliteren van culturele instellingen 
en verenigingen. 

 

 

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. 
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Duurzaamheid[, milieu] 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 [kleine] 
windmolens, dan staan wij daar niet 
bij voorbaat afwijzend tegenover.  

AMENDEMENT JAN SCHELLEVIS: 
Alinea vervangen door: 
Gezien het belang van het gebruik 
van duurzame energie staan wij ge-
bruik van windmolens en zonnepane-
len voor in de Krimpenerwaard. Al-
leen daar waar het onherstelbare 
schade aan de natuur of fauna kan 
toebrengen wijzen wij het gebruik 
van beide middelen af. Is er sprake 
van mogelijke schade dan dienen er 
zodanige voorwaarden te worden 
gesteld dat de schade tot een mini-
mum wordt beperkt. Hierbij accepte-
ren wij dat het gebruik van beide 
middelen van invloed zal zijn op de 
kwaliteit van het landschap. 
 
AMENDEMENT GERJO GOUDRIAAN: 
Toevoegen ‘kleine’ 

AMENDEMENT SANDRA VAN WIN-
DEN: 
Toevoegen:  
Boren naar fossiele grondstoffen is 
voor de PvdA geen duurzame inves-
tering. Hoewel de invloed van de 

gemeente beperkt is, kan de raad be-
sluiten géén wijziging op het be-
stemmingsplan toe te staan. Dit is 
een politieke keuze, waarmee de Pv-
dA recht doet aan de onrust die bo-
ringen voor onze inwoners met zich 
meebrengen. 
 
Het is onze ambitie dat de gemeente 
Krimpenerwaard zich ontwikkelt tot 
een van de vijftig duurzaamste ge-
meenten van Nederland. 
 
AMENDEMENT NEDERLEK: 
Toevoegen: 
Dat willen we bereiken door [onder 
meer] het verstrekken van duur-
zaamheidsleningen voor zonnepane-
len en isolatie. We ontwikkelen een 
actieplan om onze gemeentelijke ge-
bouwen energiezuiniger te maken en 
we investeren in oplaadpalen voor 
elektrische auto’s. Daarnaast stellen 
we hoge eisen aan de duurzaamheid 
van nieuw te bouwen wijken.” 
 
AMENDEMENT SIEM MEIJ: 
Toevoegen: Invoer van Diftar in alle 
kernen. Het geven van voorlichting 
over duurzaamheid en beperking van 
energiegebruik.

 

 

Opmerking [LM10]: AMENDEMENT 
BAS NOORLANDER: Toevoegen  ‘mili-
eu’ 

Opmerking [LM11]: Toelichting 

Sandra van Winden: We zijn tegen 

gasboring: 

-Omdat het geen duurzame 

investering is 

-In alle wetenschappelijke 

rapporten en onderbouwin-

gen altijd nog een kans zit 

dat zich toch risico’s voor-

doen. Deze onzekerheden en 

emotionele onrust willen we 

onze inwoners niet aandoen. 

Het enige instrument dat de 

gemeenteraad lijkt te hebben 

is de wijziging van het be-

stemmingplan niet goedkeu-

ren.  

Efficiënter is om voorafgaand 

aan het indienen van zo’n wij-

zigingsaanvraag als gemeente-

raad al te laten weten dat we 

er tegen zijn; dan hoeft de 

aanvrager en de ambtenaren 

niet alle moeite te doen om tot 

een wijzigingsbesluit te ko-

men.  

Dat zouden we ook op kunnen 

nemen in het verkiezingspro-

gramma, maar is misschien te 

gedetailleerd? 
 

Opmerking [LM12]: AMENDEMENT 
SIEM MIJ: Toevoegen ‘onder meer’ 

Opmerking [LM13]: Toelichting 

Nederlek: De huidige ambitie om 

bij de top 50 duurzame ge-

meentes te horen is er één die 

we toejuichen. Wat echter 

ontbreekt is een toelichting 

over hoe deze te bereiken. De 

opstellers van dit amendement 

stellen daarom voor de boven-

staande maatregelen toe te 

voegen. 

We hebben voor deze maatre-

gelen gekozen, omdat ze bin-

nen de termijn van deze ge-

meenteraad te realiseren zijn.    
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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.   

 

AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Bovenstaande vervangen door: 
De PvdA Krimpenerwaard staat voor een behoedzaam, zorgvuldig en gezond 
financieel beleid. De lokale lastendruk in de nieuwe gemeente Krimpener-
waard zal, als het aan ons ligt, na harmonisatie, niet hoger zijn dan   maxi-
maal    het gemiddelde van de vijf huidige gemeenten. 
 
En vervolgens toevoegen: 
Ons uitgangspunt is beperking van de lokale belasting. Als in de toekomst de-
ze belasting verhoogd dient te worden, dan zal er slechts sprake mogen zijn 
van maximaal het doorberekenen van  het inflatiepercentage. 
Dit geldt zowel voor de eigen gemeentebegroting alsmede de begrotingen 
van de Gemeenschappelijke Regelingen. Voor nieuwe uitgaven/ investerin-
gen/structurele verplichtingen, geldt in beginsel dat deze worden gefinan-
cierd uit de bestaande begroting. Bij retributies e.d. zal het principe van kos-
tendekkendheid worden toegepast.  Maatschappelijk draagvlak is van belang 
bij het principe van kostendekkende beheerskosten, bijvoorbeeld van be-
graafplaatsen en omgevingsvergunning voor kleine werkzaamheden. 
Bij het aangaan van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen zal er maximale 
aandacht  zijn voor de financiële gevolgen hiervan, met name bij uittreding.  
Vanwege de samenvoeging van de vijf voormalige gemeenten en diverse 
(komende) rijksdecentralisaties zal er kritisch moeten worden gekeken of er 
binnen de nieuwe gemeente en Gemeenschappelijke Regelingen geen taken 
dubbel worden uitgevoerd. Gelet hierop zal er dan ook sprake dienen te zijn 
van een terughoudend gemeentelijk personeelsbeleid. 
Op basis van de inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed zal  er voor de 
PvdA in 2015 beslist moeten worden welke eigendommen  - marktconform - 
worden afgestoten. Dit mede in verband met de versterking van financiële 
positie van de nieuwe gemeente. 
 
AMENDEMENT BAS NOORLANDER: 
Hoofdstuk toevoegen: 
BESTUUR 
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Het nieuwe bestuur van de gemeente zal ambitieus, open, en transparant 
zijn. De maatschappij verandert voortdurend en het bestuur en gemeentelij-
ke organisatie gaan mee in die verandering.  
De inwoners van de gemeente moeten geen afstand tot het bestuur en de 
gemeentelijke organisatie ervaren. De gemeente staat dichtbij de inwoners, is 
effectief en efficiënt. De manier van werken moet hierop worden aangepast. 
Dat kan door samenwerking, uitbesteding van taken en interne reorganisa-
tie.Ook in de nieuwe gemeente dient er op allerlei terreinen te worden sa-
mengewerkt. Samenwerking in welke vorm dan ook moet voor onze inwo-
ners  een meerwaarde hebben. Een meerwaarde in relatie tot de kosten maar 
ook in relatie tot het verhogen van de kwaliteit. In dit verband zal er door de 
nieuwe gemeenteraad uitdrukkelijk aandacht zijn voor de democratische con-
trole van de gemeenteraad.   
 
 

AMENDEMENT GERJO GOUDRIAAN: 
 
Toevoegen bijlage met concrete wensen van onze leden per kern  
 
Schoonhoven 

 Behoud weekmarkt 

 Revitalisering centrum noord 

 Behoud dagopvang voor mensen met beperking 

 Ontmoetingsruimte voor Noord 

 Oplossen parkeerdruk binnenstad en sportvelden 

 Zilverstad centraal thema uitnutten! 

 Museum koesteren 
 
Lekkerkerk/Krimpen ad Lek/Ouderkerk/Gouderak 

 Voetveren behouden, pontje Gouderak minimaal voet/fietsveer 

 Peuterspeelzalen behouden 

 Openbaarvervoer: weer 2 x per uur bus naar Rotterdam en Gouda Lekker-
kerk) 

 Behoud Zwembad Schuijt,  

 Uitnutten Dorp aan de Rivier 

 Dorpshuizen behouden 

 Aandacht voor ophoging van de dijk, zelf ook kaders formuleren 
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Bergambacht/Ammerstol/Berkenwoude:  

 Parkeerplaatsen Berkenwoude 

 Diversiteit verenigingen ondersteunen 

 Lobby voor meer openbaar vervoer Ammerstol 

 Wilhelminastraat Ammerstol kwaliteitsuitstraling inrichting straat 

 Knooppunt snackbar Den Uyl herstructureren 

 Behoud pandjes Groene Kerkweg 

 Veiligheid scholieren Kromme Draai ontsluiting 

 Capellelaan snelheid handhaven en aansluiting op nieuwe rotonde verbe-
teren 

 Pleinstraat veiligheid bij glasbakken 

 Goede doorstroom en parkeergelegenheid Hoofdstraat 
 
Haastrecht/Stolwijk/Vlist 

 Bereikbaarheid kernen 

 Voorzieningen kleine kernen 

 Concordia behouden  

 Behouden Stolwijk ontmoet en Dorps Ver Vlist 

 Hoenkoopse buurtweg fietspad met parkeren en TOP installeren 

 Elke kern één school 

 Liever Bos en Water dan Stein-West 
 
Toevoegen Bijlage met concrete wensen van onze leden Krimpenerwaard 
breed  
 
Krimpenerwaardbreed concrete punten 
Inzet en ideeën burgers benutten 
 
Aandacht voor Jeugd 
Investeren in sportaanbod beschikbaar voor ieder kind 
Maak een Anticampagne merkkleding 
Mooie hippe rookvrije disco voor jeugd en vervoer ernaar toe 
Meer aandacht, leuke activiteiten voor Jeugd 
Tegengaan verdovende middelen 
 
Armoede 
Help alleenstaande ouders in armoede 
Help jongeren-kinderen die in armoede 
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Economie 
Herstructureren bedrijventerreinen 
Visie op landbouw 2014-2018 
Innovatie detailhandel stimuleren met wedstrijd 
Detailhandel K5-raamplan ipv elkaar beconcurreren 
Citymarketing 
 
Bereikbaarheid polder 
Algerabrug oplossen 
Openbaarvervoer meer! 
Glasvezelinternet snel internet ASAP  
 
Duurzaamheid 
Energie neutrale combinaties van woningen en bedrijventerreinen 
Stimuleren zonnepanelen 
Boerennatuur is mooi! Houen zo! Leve de kievit en andere weidevogels 
 
Veiligheid 
Toename inbraken tegengaan 
Tegengaan overlast 
 
Senioren 
Senioren sociëteiten behouden, ondersteunen met welzijn als preventie van 
zorg 
 
Erfgoed 
Maak cultuurhistorie belangrijk, geef de Historische Verenigingen een plek in 
de bibliotheken zoals in Schoonhoven. 
Bijwerken lijst met Beeldbepalende panden 
 
Wonen 
Voldoende betaalbare woningen in laagste segment sociale huurklasse 
Verloedering huurwoningen tegengaan door o.a. gevelreiniging 
Startersleningen 
 


