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Nieuwe kansen!

1. Inleiding
De PvdA, de meest progressieve partij in de
Krimpenerwaard, maakt in dit verkiezingsprogramma
sociale en duurzame keuzes. 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
betalen, eenzame ouderen en te dure woningen.
De Krimpenerwaard biedt veel. Groene ruimte, geschiedenis, sportvelden,
zwembaden, scholen en schooltjes, veel verenigingen en vrijwilligers,
jeugdsociëteiten, theater, musea, ondernemers, vaklui, muzikanten, schrijvers,
kunstenaars, vogelaars… We hebben een polder om van te houden. 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 voor onze
inwoners.
De PvdA is altijd voor een fusie van de gemeenten geweest. Wij kunnen
hierdoor een gelijkwaardige gesprekspartner zijn in onderhandelingen met
Gouda, Rotterdam, de Randstad.
Bestuurders mogen niet verder van de bewoners af staan. Die ongerustheid is
er terecht. Daarom willen wij dat de nieuwe gemeente ervoor gaat zorgen dat
elke inwoner kan meepraten over de gemeente. Haastrecht, Vlist, Stolwijk,
Schoonhoven, Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Lekkerkerk, Krimpen
aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak – ze worden allemaal
gekenmerkt door saamhorigheid, burenplicht, eensgezindheid,
verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de leefomgeving. Daarom moeten
onze kernen hun eigen identiteit behouden. Elk dorp, elke stad moet altijd een
dorps- of wijkvergadering kunnen houden en gehoord worden. Voor zaken die
de directe woonomgeving betreffen is er 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 Randstad.
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Dat vraagt om een doordachte promotie van onze leefomgeving, om
poldermanagement.
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 staat voor gelijkwaardigheid, solidariteit. Hoe we ervoor willen zorgen
dat onze gemeente een mooie, diverse, leefbare, maar vooral sociale
gemeente wordt, leest u hieronder per thema. Wij laten u zien dat wij sociale
keuzes maken, met oog voor de menselijke maat.

2. Wat gaan we doen met uw dorp of stad?
Al onze algemene standpunten gelden natuurlijk ook voor
de individuele kernen. Maar dat betekent niet dat wij voor
onze aparte dorpen en steden geen oog meer hebben.
Daarom hier een selectie van zaken die wij per kern willen
bereiken.
Ammerstol
● Veiligheid voor de scholieren van de Kromme Draai.
● Inrichting van hoogwaardige kwaliteit van de Wilhelminastraat.
Berkenwoude
● Een winkelvoorziening in de vorm van sociaal project als in Ammerstol.
● Uitbreiding van de parkeergelegenheid.
Bergambacht
● Ongelijkvloerse kruising N210-Dijklaan: tunnel onder de rotonde.
● Sloop oude bedrijfspanden Dijklaan.
Gouderak
● Behoud van de veerverbinding met Moordrecht.
● Versterking van de positie van het Dorpshuis.
Haastrecht
● Woningen in Bos en Water.
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● Centrumontwikkeling.
● Ontwikkeling van Galgoord.
Lekkerkerk
● Nieuwe bestemming voor leegstaande panden in het centrum.
● Aanpak parkeerproblemen, o.a. bij VV Lekkerkerk.
Krimpen aan de Lek
● Opknapbeurt voor sporthal De Walvis.
● Weer invoeren van een halfuurdienst van de bus van en naar Capelsebrug.

Ouderkerk aan den IJssel
● Geen bebouwing van de groenstrook aan de Abelenlaan.
● Blijven werken aan een eigen accommodatie voor de jeugd.
Schoonhoven
● Voltooien van de vernieuwing in Noord (winkelcentrum, revitalisatie
industrieterrein, vervangen van verouderde woningen).
● Integratie bevorderen van allochtonen, vooral van onze Marokkaanse
inwoners. Meewerken aan de komst van een nieuwe moskee.
● Een beter parkeerbeleid voor de binnenstad, onder meer door meer vakken
op het Doelenplein als blauwe zone aan te wijzen.
Stolwijk
● Ontsluiting bij de Hortensialaan.
● Versterking van het woon- en winkelhart door dorpsvernieuwing op het
terrein van Gemeentewerken aan de Bovenkerkseweg/Hoflaan.
● Extra parkeerruimte centrum.
Vlist
● Groen langs de Vlist, in samenwerking met de inwoners.
● De dorpsvereniging krijgt een plaats in de vaste overlegstructuur van de
nieuwe gemeente.
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3. Hoe houden we Krimpenerwaard leefbaar?
Hoe houden we 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 dorpen en stad leefbaar.
Verschillende factoren spelen daarbij een rol: er zullen voldoende
voorzieningen 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 steunen de oprichting van wijk- of
dorpsberaden die over een eigen budget mogen beschikken om hun
woonomgeving zoveel mogelijk naar eigen wens in te richten.
Het verenigingsleven en de vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenhang in
een dorp of buurt. De hoeveelheid 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 ondersteunen en uitbouwen. De gemeente ondersteunt wijkverenigingen
en stelt buurtcoaches aan.
Dus maken we ons hard voor een gezond verenigingsleven met algemene
voorzieningen (laagdrempelig, betaalbaar en maatschappelijk draagvlak) en
gewaardeerde vrijwilligers, steunen wij de verenigingen en vrijwilligers die aan
de brede sociale betrokkenheid bijdragen. Zij helpen de leefbaarheid en
samenhang in stand te houden: het sociale cement van onze gemeenschappen.
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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 mensen terwijl de komende
jaren de Randstad met een miljoen inwoners groeit. Om geen leegloop te
krijgen of te verouderen hebben we een dynamische gemeente nodig waar
genoeg is te beleven.
Wat we nu hebben aan voorzieningen als sportvelden, zwembaden,
speelweiden willen we, samen met vrijwilligers, behouden – óók in tijden van
bezuinigingen. Wij vinden het belangrijk aantrekkelijk te blijven voor gezinnen.
Voorzieningen beoordelen wij niet uitsluitend op hun primaire
functie (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 samenleving 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.

4. 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 woonkernen 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 woningvoorraad op peil te
houden. Een goede balans tussen dorpsvernieuwing en behoud van het oude is
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belangrijk, maar die mag niet leiden tot verwaarlozing van de woningvoorraad.
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 zelfstandig 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 samenwerking met de woningcorporaties en zal
die ook actief bij haar politieke activiteiten betrekken.
Het aantal sociale huurwoningen (sociaal goedkoop, betaalbaar en bereikbaar)
mag niet verder afnemen. Vooral de woningen in de goedkoopste categorie
sociale huurwoningen (in 2014 tot 386 euro per maand) vragen om behoud. In
het verzorgingsgebied van QuaWonen zijn dat er nu nog maar circa 270.
Wie in aanmerking wil komen voor een huurwoning heeft recht op een
berekening vooraf van huurprijs en huurtoeslag, zodat hij of zij precies weet
wat de netto kosten zijn.

5. 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 arbeidsmarkt. 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.
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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 gezondheid.
Wij willen burenhulp stimuleren; buren en bekenden die elkaar helpen. Onze
stad en dorpen beschikken over veel verenigingen, 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 samenhangend verhaal. Heel
eenvoudig; zelf doen wat je zelf kan doen, maar adequate hulp krijgen als het
moet.
We vinden dan ook dat elke kern een sociale ontmoetingsplek moet hebben.
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 bibliotheek, een
sportkantine, een welzijnsstichting of een verzorgingshuis.
Voorzieningen en organisaties die aan dit buurtgevoel bijdragen hebben en
houden onze steun.
Wij zetten ons ervoor in dat zorgvoorzieningen 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 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.
De PvdA maakt werk van werk. Om mensen die werkloos raken weer aan de
slag te krijgen, maken we afspraken met bedrijven en bieden we inwoners de
kans tot omscholing. Werkloze inwoners kunnen aanspraak maken op gunstige
bedrijfskredieten en extra begeleiding en training.
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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. Daarnaast investeren we in het
tegengaan van vroegtijdige schooluitval.

6. Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Vanuit onze zorg voor voldoende werk en
werkgelegenheid, willen we meer ruimte en stimulans
voor arbeidsintensieve, kleinschalige bedrijven. We willen
niet méér oppervlak aan bedrijfsterrein in de
Krimpenerwaard, maar wel méér arbeidsplaatsen. Bij
omvorming of revitalisering van bedrijvigheid of
bedrijfsterrein is dat onze richtlijn. We zorgen voor een
goede dienstverlening aan ondernemers met wie we
goede contacten onderhouden. De gemeente hoort een
sturende, regisserende rol te hebben bij het grondbeleid
en bij de invulling van bedrijventerreinen.
Wij zijn terughoudend met het aanleggen en uitbreiden van bedrijventerreinen.
Als er een vraag is naar ruimte voor bedrijven, dan gebruiken we eerst de al
bestaande ruimte optimaal door met herstructurering en meervoudig
ruimtegebruik de ruimteproductiviteit 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 willen
wij ervoor zorgen dat het ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of
infrastructuur niet zorgt voor een mindere kwaliteit van natuur en landschap
maar deze waar mogelijk zelfs versterkt.
Ook willen we verdere integratie van vooral technisch onderwijs, ondernemers
en overheid. Samen voor hetzelfde doel: de juiste mensen op de juiste
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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 gestimuleerd.
Voor de groeiende groep zzp’ers en startende ondernemers moet de
Krimpenerwaard een aantrekkelijk vestigingsgebied worden.
Projectontwikkelaars of ondernemers krijgen de gelegenheid om betaalbare
bedrijfsverzamelgebouwen op geschikte locaties te bouwen. Wij willen
leegstaande kantoorpanden en gemeentelijk 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.
Ondernemers zijn onze partners voor het creëren van werkgelegenheid. Door
als gemeente en ondernemers gezamenlijk op te treden, kan meer worden
bereikt: 1 + 1 = 3. Deze samenwerking willen we bevestigen door een fonds in
te stellen. Vanuit dit fonds kunnen gezamenlijke activiteiten worden bekostigd.
Het fonds wordt gefinancierd door een bijdrage van zowel de gemeente als de
ondernemers.
Om het toerisme, nationaal en internationaal, in ons gebied te promoten en te
stimuleren werken we samen met betrokken partijen.
We willen banen stimuleren in de reparatiebranche, een
recycleteam/kringlooppunt starten bij Cyclus en gemeentelijke aankopen doen
bij onze plaatselijke leveranciers.
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7. Jeugd en onderwijs
De jeugd heeft recht op voldoende speel- en
sportgelegenheid. Veilige speeltoestellen, 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.
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. Groengebieden binnen de kernen zijn
verboden voor honden, maar juist aantrekkelijk om te spelen of een balletje te
trappen.
Voor een goede ontwikkeling van de jeugd is goed onderwijs onmisbaar, van
basisschool tot vwo. Wij stimuleren de samenwerking van het (vooral
technisch) onderwijs met het lokale bedrijfsleven zodat de vraag en aanbod in
ons gebied beter op elkaar aansluiten.
Goed basisonderwijs is voor elk dorp onmisbaar. De huidige spreiding van
basisscholen zorgt ervoor dat op dit moment ieder kind in zijn eigen dorp naar
school kan gaan. Die situatie willen wij handhaven. Dat betekent dat wij alle
basisscholen die nu in de dorpen aanwezig zijn, open willen houden.
Bij hervorming van het onderwijs of nieuwbouw willen wij prioriteit geven aan
de ontwikkeling van integrale kindcentra/multifunctionele accommodaties.
De regiofunctie van het onderwijs in de waard wordt gestimuleerd, onder meer
door te streven naar de komst van speciaal onderwijs en meer voortgezet
onderwijs.
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8. 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. Bepaalde vormen van kleinschalige
recreatie zijn welkom en belemmeringen om daarmee aan
de slag te gaan moeten worden opgeruimd; 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 veilige fiets-, wandel-, kano- en
schaatsnetwerken, zoveel mogelijk gescheiden van ander (auto)verkeer.
De agrarische bedrijvigheid vormt een belangrijk deel van de identiteit in de
Krimpenerwaard. De boeren beheren samen een groot deel van het groen.
Voor behoud van het open landschap en voor natuurgericht beheer is hun
medewerking onontbeerlijk. Zij zijn als ‘rentmeesters’ medeverantwoordelijk
voor natuur- en soortenbehoud en behoud van biodiversiteit. Schaalvergroting
in de agrarische sector gebeurt binnen de traditie en het karakter van het
gebied. Biologische bedrijfsvoering, gericht op natuurbehoud en
duurzaamheid, verdient te worden beloond, evenals initiatieven die zijn gericht
op het behoud van bloem- en kruidenrijke weilanden.
Bij het behoud van de natuur en het beheer van het landschap ligt een
bepalende rol van het Zuid-Hollands Landschap voor de hand. Dat betekent dat
er een wezenlijke financiële bijdrage voor deze stichting beschikbaar moet
komen. Andere belangrijke organisaties in dit verband zijn de Natuur- en
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en de stichting voor natuur- en
landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard.
Het Veenweidepact moet nu snel worden uitgevoerd. De nieuwe gemeente
moet een sterke en gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de provincie(s),
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waterschappen, rijksoverheid en omliggende gemeenten. Vooral geldt dit voor
het beleid met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen, verkeers- en
waterveiligheid.
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 de gemeente Krimpenerwaard, met de
beschermde stads- en dorpsgezichten van Schoonhoven, Vlist/Bonrepas en
Haastrecht, verdient het om zorgvuldig mee om te gaan. Dit geldt natuurlijk
ook voor de historische en monumentale boerderijen en linten in onze unieke
plattelandsdorpen. Om dit belangrijke erfgoed, ook voor recreanten, beter
kenbaar te maken, staat de PvdA nauwe samenwerking voor met toeristische
en recreatieve organisaties en ondernemers om de aantrekkelijkheid van het
gebied te onderstrepen en economisch te stimuleren.
De PvdA is trots op de Krimpenerwaard en wil dat graag uitdragen.

9. 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 gesprekspartner met andere overheden als het
gaat om goed openbaar vervoer. 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.
Voor het woon-werkverkeer willen wij het gebruik van de fiets stimuleren.
Een goede ontsluiting van de Krimpenerwaard is van groot belang. Vooral de
Algeracorridor wordt gezien als mogelijk knelpunt. Wij vinden een investering
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in een nieuwe vaste oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en de regio
Rotterdam niet verantwoord en zullen ons verzetten tegen zo’n verbinding op
het grondgebied van de nieuwe gemeente. Het verbeteren van de situatie en
de doorstroom van verkeer rondom de Algerabrug juichen wij toe. Andere
oplossingen zien wij in beter openbaar vervoer, het stimuleren van reizen
buiten de spits en het gebruik van de fiets.
De bestaande (voet)veerverbindingen dienen in stand te worden gehouden.

10. Bibliotheek en cultuur
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 en integratie samenkomen. De
bibliotheek heeft de functie van marktplaats waar actief
burgerschap wordt bevorderd.
Waar mogelijk ondersteunt de gemeente op actieve wijze culturele activiteiten
en initiatieven.
Een sterke lokale omroep is een algemeen belang. De lokale omroep moet
professioneel en multimediaal zijn (radio, tv, internet) en zich spiegelen aan en
laten inspireren door goede praktijkvoorbeelden. De gemeenteraadsvergaderingen zijn via internet of televisie te volgen.
De PvdA wil behoud en ondersteuning van de aanwezige musea. Wij staan voor
een versterking van het image van Schoonhoven als zilverstad, handhaving en
uitbreiding van beschermde stads- en dorpsgezichten, behoud en aanwijzing
van gemeentelijke monumenten.
Cultuur moet voor lastiger te bereiken doelgroepen toegankelijker worden
gemaakt. Daarom willen wij het werk van culturele instellingen en verenigingen
faciliteren.
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11. 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 inwoners maximaal worden bediend. Voor
inwoners die persoonlijk contact willen, moet die mogelijkheid blijven bestaan.

12. 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 Krimpenerwaard een geschikt gebied is voor het plaatsen
van zonnepanelen, dan staan wij daar niet bij voorbaat afwijzend tegenover.
We gaan actief zoeken naar plaatsen waar de opwekking van duurzame
energie mogelijk is.
Boren naar fossiele grondstoffen is voor de PvdA geen duurzame investering.
Proefboringen naar aardgas bij Haastrecht wijzen wij daarom af.
Het is onze ambitie dat de gemeente Krimpenerwaard zich ontwikkelt tot een
van de vijftig duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat willen we bereiken
door onder meer het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor
zonnepanelen en isolatie. We ontwikkelen een actieplan om onze
gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken en we investeren in
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oplaadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de
duurzaamheid van nieuw te bouwen wijken.
De vervuiler betaalt. Daarom zijn wij voorstander van gedifferentieerde
afvaltarieven in alle kernen, in combinatie met het geven van voorlichting over
duurzaamheid en beperking van energiegebruik.

13. Financiën
De PvdA Krimpenerwaard staat voor een behoedzaam,
zorgvuldig en gezond financieel beleid. De lokale
lastendruk in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal,
als het aan ons ligt, na harmonisatie, niet hoger zijn dan
het gemiddelde van de vijf huidige gemeenten.
Ons uitgangspunt is beperking van de lokale belasting. Als in de toekomst deze
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 als voor de begrotingen van
de Gemeenschappelijke Regelingen. Voor nieuwe uitgaven, investeringen en
structurele verplichtingen geldt in beginsel dat deze worden gefinancierd uit de
bestaande begroting. Bij het aangaan van nieuwe Gemeenschappelijke
Regelingen zal er maximale aandacht zijn voor de financiële gevolgen hiervan,
in het bijzonder bij uittreding.
Er moet kritisch worden gekeken of 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.
In 2015 moet worden beslist welke gemeentelijke gebouwen en
accommodaties – marktconform – kunnen worden afgestoten.
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14. Ten slotte: wat voor soort gemeente
zal Krimpenerwaard zijn?
De PvdA zet zich in voor een nieuwe gemeente
Krimpenerwaard, die:
● Aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren en jezelf te zijn.
● De inwoners hun dorpen en steden teruggeeft.
De stadswijken en dorpen krijgen ten minste het recht van advies over hun eigen
woonomgeving, en een eigen budget om zaken zelf te realiseren.

● Bereikbaar, dienend en vraaggericht 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
gemeentehuis kan geen sprake zijn. De bestaande gebouwen kunnen worden
gecombineerd met andere publieke functies zoals politie, bibliotheek, Wmo.

● Zoveel mogelijk zichtbaar is.
Alle medewerkers van de gemeente zijn stuk voor stuk visitekaartjes van de
gemeente, zij zijn een aanspreekpunt en ogen oren. Zij worden gestimuleerd,
dienstbaar en zichtbaar te zijn en zoveel mogelijk op locatie 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 plattelandsgemeenten vooroploopt op het
gebied van dienstverlening en de inzet van ICT en sociale media.
ICT wordt niet alleen ingezet om de gemeentelijke processen beter te maken, maar
vooral ook om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren; zij kunnen straks
via internet volwaardig meedoen aan de totstandkoming van gemeentelijk beleid.
Ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn zal de dienstverlening optimaal zijn.

● Haar eigen deskundigheid ontwikkelt en slechts bij uitzondering kennis en
advies van buitenaf inkoopt.
● Een bestuur heeft dat ambitieus, open en transparant is.
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