
 

 

www.krimpenerwaard.pvda.nl                                          e-mail: pvdakrimpenerwaard@gmail.com 
www.facebook.com/pvdakrimpenerwaard                                                    www.twitter.com/pvdakrw 

 

Recht doen aan de Krimpenerwaard 

De PvdA is trots op de Krimpenerwaard met zijn open agrarische en natuurlijke ruimte, zijn 
karakteristieke eeuwenoude dorpen en stadjes, omringd door water. Om recht te doen 
aan de historische waarden en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied is het noodzakelijk nu 
en in de toekomst zorgvuldig en doordacht om te gaan met het bebouwen en ontwikkelen 
van de open ruimte.  
 
Voor de PvdA Krimpenerwaard betekent dit een beleid: 
 

 
 
De PvdA Krimpenerwaard is ervan overtuigd dat bij het toepassen van deze 
uitgangspunten de Krimpenerwaard als een levendig en bedrijvig open en weids gebied tot 
in lengte van jaren herkenbaar blijft.                                                                                                 ■ 

√  dat ruimte biedt voor alle inwoners, dus ook voor mensen met een minder goed gevulde 
     portemonnee; 
√  dat rekening houdt met de woonwensen van onze inwoners; 
√  dat bij stads- of dorpsvernieuwingsprojecten zorgt voor uitbreiding van de vaak karige  
     groene ruimte en speelruimte in de centra en de wijken; 
√  dat bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid en woonkwaliteit, maar ook rekening 
     houdt met het toekomstige aantal inwoners; 
√  dat vanwege zorgvuldig en duurzaam grondgebruik altijd eerst kijkt of vrijkomende 
     bedrijfsterreinen en leegkomende of leegstaande (bedrijfs- en/of agrarische) gebouwen 
     kunnen worden hergebruikt – hergebruik gaat wat ons betreft vóór nieuwbouw; 
√  dat de natuur de afgesproken ruimte geeft; 
√  dat erkent dat gebruik van het gebied en gebouwen een onvoorwaardelijk 
     behoudsinstrument is; 
√  dat bouwen binnen de bestaande stad/dorpsgebieden de voorkeur heeft – wanneer 
     gebouwd wordt in het buitengebied, zijn de landschappelijke waarden bepalend voor de  
     vorm en intensiteit; 
√  dat gericht is op duurzaamheid en nieuwe economische ontwikkelingen; 
√  dat rekening houdt met veranderende omstandigheden van de agrarische sector om de 
     economische vitaliteit te behouden;  
√  dat rekening houdt met waterproblematiek en waterveiligheid; 
√  dat uitgaat van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.  

 


