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Stem 16 maart 2022 op Pro Krimpenerwaard (lijst 5): Stem 16 maart 2022 op Pro Krimpenerwaard (lijst 5): 
dé eerlijke, duurzame, sociale en diervriendelijke partij in de gemeente 
Krimpenerwaard. 

Samen kan het wélSamen kan het wél
Wij zetten ons met hart en ziel in voor een gemeente die recht doet aan mens, dier, natuur en milieu. 
Omdat we geloven dat we alleen dan een leefomgeving kunnen hebben waar iedereen met plezier 
woont. Maar dat kunnen we als politieke partij niet alleen: want een gemeente bestaat niet uit politieke 
partijen, maar uit inwoners. Mensen die in een prettige en gezonde omgeving willen wonen, werken en 
leven. Waar we naar elkaar omkijken.

Wilt u ook in zo’n gemeente wonen? Stem dan 16 maart 2022 op ons. Uw stem kan het verschil maken.Wilt u ook in zo’n gemeente wonen? Stem dan 16 maart 2022 op ons. Uw stem kan het verschil maken.

Hier staan wij voorHier staan wij voor
Pro Krimpenerwaard is de echt groene partij in de gemeente Krimpenerwaard. Wij staan voor een 
toekomst waarin in iedere kern zorg en aandacht is voor elkaar. Met voldoende betaalbare woningen in 
een veilige, schone en groene leefomgeving. 

Wij willen een gemeente zonder armoede, waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Waar cultuur en 
sport toegankelijk en betaalbaar zijn. En waar dierenwelzijn wordt gerespecteerd.
Onze kernwaarden zijn eerlijk, duurzaam, sociaal en diervriendelijk. Waarden die ons beleid bepalen én 
waar u ons aan mag houden. 

Wij geloven dat het anders kan en wij weten dat het anders kan, als we maar samenwerken. We delen 
graag onze ambities voor de gemeente Krimpenerwaard met u.

“De echte uitdaging komt 
als je niet omringd bent door 
gelijkgezinden. Om dan vast 
te houden aan je idealen. Dan 
moet je er staan en moedig zijn.” 
Nobelprijswinnaar en schrijfster Toni Morrison

“Als je stemt zoals je deed, 
dan krijg je wat je kreeg.”

Vrije vertaling van Einstein
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EEN ANDERE BESTUURSCULTUUREEN ANDERE BESTUURSCULTUUR

Het is tijd voor een open, eerlijk, deskundig en toegankelijk gemeentebestuur. De gemeente is van ons en 
voor ons allemaal.

Minder afstand, meer professionaliteit; dat is het uitgangspunt van onze voorstellen:

Het gemeentebestuur is er voor u Het gemeentebestuur is er voor u 
• Het gemeentebestuur is een integer bestuur dat luistert naar de inwoners en hen serieus neemt.

• Inwoners worden gezien en gehoord door het bestuur. 

• Openbaar vergaderen is het uitgangspunt; besloten vergaderen de uitzondering.

• Een dorpsraad per kern, als daar behoefte aan is. Dat verkleint de afstand tussen gemeente en  
 inwoners.

• Een balie/loketfunctie in elke kern: een laagdrempelige manier voor inwoners om contact te  
 leggen met de gemeente. Bijvoorbeeld een dagdeel per week.

Samen leven is samenwerkenSamen leven is samenwerken
• De politieke partijen maken samen een raadsprogramma voor de komende 4 jaar. De gemene  
 deler, dát wordt de basis. Zo herkent elke inwoner zich hierin.

• De vakwethouders voeren dit raadsprogramma uit. Zij worden gekozen op basis van hun vakkennis en  
 kwaliteiten: dit zorgt voor een deskundig bestuur. 

• De politieke partijen bepalen zelf wie namens de eigen partij commissielid is.

• Het nieuwe gemeentebestuur buigt zich over het nieuwe gemeentehuis en de centrale huisvesting  
 van de Buitendienst. Een extra onderzoek is noodzakelijk op de punten van dienstverlening, financiële  
 onderbouwing en een kosten-batenafweging.

Minder conflictenMinder conflicten
• Besluiten worden genomen op grond van het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel.

• De mogelijkheid van een second opinion door een onafhankelijke instantie wordt ingevoerd.  
 Conflicten escaleren dan minder en worden sneller opgelost.

• Een gemeentelijke ombudsman/-vrouw: voor bemiddeling bij een probleem met de gemeente. Minder  
 conflictdossiers zorgen voor minder juridische kosten en méér vertrouwen.

• De onafhankelijke commissie van bezwaar en beroep is echt onafhankelijk en ambtenaren hebben 
 daarin geen zitting.
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EEN DUURZAAM KRIMPENERWAARDEEN DUURZAAM KRIMPENERWAARD

Door onze prachtige buitengebieden te beschermen en behouden, zorgen we dat het Groene Hart groen blijft. 
Want dat draagt bij aan een gezonde, fijne leefomgeving: voor mens en dier. Nu én in de toekomst. 

De Krimpenerwaard is een veenweidegebied in het Groene Hart van de Randstad, met een dichtbebouwde 
omgeving. Naast de schoonheid heeft dat gebied nóg een andere belangrijke functie. In het kader van 
de duurzaamheid hebben het Rijk, de provincie en de gemeente namelijk besloten de natuurfunctie 
te herstellen. Zo levert de gemeente Krimpenerwaard een bijdrage aan het tegengaan van de 
klimaatverandering.

Duurzaamheid is meer dan ‘klimaatvriendelijk’. Het staat voor een gezond leefmilieu, een goede biodiversiteit 
en een aantrekkelijk landschap. Onze voorstellen en speerpunten:

De energietransitie maken we samenDe energietransitie maken we samen
• Een Groene Economie is het uitgangspunt. De gemeente stimuleert en ondersteunt inwoners,  
 bedrijven en agrariërs in een snelle overstap naar een duurzame energievoorziening. Dat levert  
 milieuwinst op, werkgelegenheid en een lagere energierekening.

• De gemeente bevordert woningisolatie en het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en groene  
 daken. Daarnaast worden zonnestroom-projecten gestimuleerd.

• We willen een energiefonds zodat inwoners subsidie krijgen om over te stappen naar een duurzame  
 energievoorziening.

• De vastgestelde Regionale Energiestrategie wordt versneld uitgevoerd.       

• Geen winning van fossiele energiebronnen zoals schaliegas.

• Geen zonnevelden in ons mooie buitengebied: er zijn genoeg alternatieven. Platte daken op bedrijven  
 en op boerderijen bieden bijvoorbeeld een enorm potentieel voor het opwekken van duurzame  
 energie, zonder het landschap aan te tasten. Het gaat om de juiste balans tussen de leefbaarheid van  
 de groene ruimte en het opwekken van duurzame energie.

• Het elektriciteitsnet moet op orde zijn om de nieuwe duurzaamheidsontwikkelingen te kunnen  
 verwerken.

• De bestaande en nieuwe woningvoorraad wordt energieneutraal gemaakt.

• Een verdere ontwatering moet in het belang van de agrariërs stoppen. Er moet eerder gekeken  
 worden naar verhoging van het waterpeil; ook gezien de bodemdaling en het beperken van de uit 
 stoot van broeikasgassen.
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Een groene en schone leefomgevingEen groene en schone leefomgeving
• We moeten focussen op het herstel van biodiversiteit.

• We verzetten ons tegen de teloorgang van natuur, milieuvervuiling en klimaatverandering. Om prettig  
 te leven hebben we juist meer natuur nodig in plaats van minder!

• De productie van afvalstoffen moet teruggedrongen worden. Afval moet ook beter gerecycled worden;  
 goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee.

• Het zwerfafval moet structureel opgeruimd worden. De gemeente stimuleert en ondersteunt
 opruiminitiatieven.

• Een goede controle op en handhaving van milieuvoorschriften is essentieel voor een gezonde  
 leefomgeving.    

•  Meer vergroening in de meest brede zin van het woord:
 - Het inzaaien van de bermen met bloemen, dat is goed voor de insecten.
 - Ecologisch verantwoord maaibeheer om de biodiversiteit te stimuleren.
 - Gemeenschappelijke groentetuinen.
 - Stimuleren van bomen in het stedelijke gebied.
 - Stimuleren van de vergroening van tuinen.

• Wij zijn voor schone, milieuvriendelijke en arbeidsintensieve bedrijven in de gemeente. Goed voor  
 milieu én werkgelegenheid!

Een gezonde leefomgevingEen gezonde leefomgeving
• Het ontgassen van vrachtboten op de Lek moet aangepakt worden, omdat hierbij kankerverwekkende  
 stoffen vrijkomen.

• De asbestmotie moet onmiddellijk uitgevoerd worden. We moeten de asbestgolfplaten inventariseren  
 en de eigenaren stimuleren (en anders dwingen) deze versneld te verwijderen.

• We willen geen overlast van vliegtuigen. De gemeente Krimpenerwaard mag niet vallen onder een  
 laagvlieggebied voor oefeningen.

Bescherming van het buitengebied & woningbouwBescherming van het buitengebied & woningbouw
• We kunnen voorzien in de woningbehoefte binnen bebouwingsgrenzen. Bijvoorbeeld door inbreiden  
 en oude industrieterreinen om te zetten in woningbouw. 

• Meer oppervlakte aan bedrijventerreinen is niet nodig. Bedrijven op kwetsbare locaties (zoals langs  
 de Hollandsche IJssel) kunnen worden verplaatst. Zo wordt de dijk ontlast van zwaar verkeer en   
 hebben de dorpen minder overlast. De terreinen die dan vrijkomen, worden benut voor woningbouw. 
• Geen lichtvervuiling in en rondom de buitengebieden. 

• Passende woningbouw in de kernen om juist die kernen levendig te houden.
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EEN SOCIAAL KRIMPENERWAARDEEN SOCIAAL KRIMPENERWAARD

Wij willen graag in een veilige, sociale, tolerante en solidaire gemeente wonen. Waar iedereen mag en kan 
meedoen. Onze uitgangspunten en voorstellen:

Iedereen telt meeIedereen telt mee
• Geen armoede in de gemeente, en zeker geen kinderarmoede. Alle kinderen doen volwaardig mee en  
 krijgen goede kansen. Voedselbanken kunnen en zouden overbodig moeten zijn.

• Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving. Kinderen hebben recht op onderwijs dat  
 talenten ontwikkelt en achterstanden wegwerkt. 

• De jeugdzorg moet meteen optreden als dat nodig is: geen wachtlijsten.

• Niemand is zonder werk, of dat nu betaald of vrijwilligerswerk is. Iedereen doet mee! 

• De gemeente stimuleert stage- en leerwerkplekken bij bedrijven.

• Sociale werkplaatsen moeten behouden blijven. Want iedereen telt mee.

• De gemeente haalt obstakels weg - letterlijk en figuurlijk - zodat mensen met een beperking  
 volwaardig mee kunnen doen. 

• Mensen tellen mee zoals ze zijn: geen sociale uitsluiting. De gemeente zorgt ervoor dat alle inwoners  
 gelijke mogelijkheden en gelijke toegang hebben tot alle voorzieningen. 

• Mensen die tussen wal en schip raken, kunnen rekenen op de gemeente. De gemeente biedt een  
 vangnet aan en hulp bij het vinden van werk.

Iedereen heeft recht op een betaalbare woningIedereen heeft recht op een betaalbare woning
• Iedereen heeft recht op een passende woning. De uitbreiding van het woningaanbod vindt zoveel  
 mogelijk plaats binnen de stedelijke bebouwing, zoals de provincie dat voorschrijft. We kunnen   
 bijvoorbeeld oude industrieterreinen omzetten in woningbouw.

• Op kleine schaal worden nieuwe duurzame woningen gebouwd, naar de behoefte en omvang van  
 elke kern.

• Er moeten meer betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen komen, rond € 250.000,-. Voor de  
 middeninkomens komen er wat duurdere woningen.

• Wij maken ons ervoor sterk dat de (betaalbare) woningen éérst beschikbaar komen voor eigen  
 inwoners. 

• We geven serieus ruimte aan alternatieven zoals mantelzorgwoningen en Tiny Houses.

• Bij bestemmingsplannen en vergunningaanvragen is een snelle verduurzaming leidend.
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• Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Hier wordt scherper op gecontroleerd om  
 uitbuiting van deze groep tegen te gaan.

• We stellen een woonfonds in waarin de gemeente als participant deelneemt. Als dat noodzakelijk is  
 om betaalbaar te kunnen bouwen, sluiten we commerciële partijen uit.

• De huidige starterslening wordt geactualiseerd.

• Bij nieuwbouwprojecten geldt een zelfbewoningsplicht van minimaal 5 jaar.

• De gemeente maakt het onmogelijk voor opkopers om goedkope woningen op te kopen en deze  
 tegen zeer hoge prijzen te verhuren. Dit opkoopverbod beschermt wanhopige woningzoekers en  
 voorkomt speculatie op de krappe woningmarkt.

• Er moeten voldoende, gevarieerde speelplekken zijn met een natuurspeeltuin in elke kern.  
 Speeltoestellen rouleren regelmatig voor de afwisseling.

Goede zorg & welzijnGoede zorg & welzijn 
• We maken ons sterk voor een goede zorg en welzijn van alle inwoners.

• De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) moet ruimhartiger en inkomensafhankelijk worden  
 uitgevoerd. Zodat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, er ook daadwerkelijk een beroep op  
 kan doen.

• Mantelzorgers worden in staat gesteld om zorg te verlenen. 

• Voor de leefbaarheid in elke kern mag er niet bezuinigd worden op de basisvoorzieningen. 

• De gemeente stimuleert een gezonde levensstijl. Dit voorkomt ziektes, beperkt de ernst van ziektes  
 én verhoogt de kwaliteit van leven en welzijn. De rol van buurtsportcoaches wordt bijvoorbeeld   
 versterkt.

• Iedereen weet zorg en hulp te vinden:
 - In elke kern komt een balie/loketfunctie, als aanspreekpunt van de gemeente.
 - De wijkteams helpen (samen met de welzijnsinstellingen) de inwoners en zorgen dat zij bij de  
   juiste zorgverlener terechtkomen.
 - Er komt een jeugdloket: voor iedereen die te maken heeft met jongeren en natuurlijk voor de  
   jongeren zelf (tot 23 jaar). Voor vragen over bijvoorbeeld school en werk.

• Wij willen dat er een hospice wordt gebouwd.

• Is er behoefte aan een multifunctionele accommodatie? Dan realiseren we dat samen. Wij maken ons  
 sterk voor een bloeiend verenigingsleven, het behoud van culturele voorzieningen,   
 sportaccommodaties en gezondheidszorg in de buurt. Zo blijven we met elkaar in contact. 
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• Aandacht voor jeugd en jongeren:
 - We vinden het belangrijk dat er voor jongeren een veilige uitgaansgelegenheid in de   
   gemeente is met veilige (nachtelijke) vervoersmogelijkheden. 
 - Jongerenevenementen moeten gestimuleerd worden.
 - We moedigen het buiten bewegen voor tieners aan en realiseren dit samen; bijvoorbeeld met   
   een skatebaan of trapveldje.
 - Wij willen dat alle kinderen in deze waterrijke omgeving leren zwemmen. 

• We werken niet mee aan de uitvoering van het plan om asowoningen in woonwijken neer te zetten.

Verkeer & mobiliteitVerkeer & mobiliteit
• We gaan de kansen van duurzame mobiliteit benutten:
 - Het openbaar vervoer moet optimaal functioneren. Iedereen moet er gebruik van kunnen  
   maken.
 - Klimaatvriendelijk vervoer wordt gestimuleerd door voldoende oplaadpunten aan te leggen.
 - Meer aantrekkelijke en veilige (snel)fietspaden voor woon-werkverkeer en recreanten.
 - Vervuilend, lawaaierig en zwaar verkeer wordt ontmoedigd. 

• Verkeersveiligheid is essentieel voor een veilige en prettige leefomgeving:
 - Fietspaden zijn voor fietsers en andere weggebruikers die daar horen. Niet voor tractoren en  
   landbouwvoertuigen.
 - Het verkeersveiligheidsplan (bijvoorbeeld voor de fietsroutes van scholieren) wordt versneld  
   uitgevoerd. 
 - Binnen de kernen, en dan met name bij school- en winkelgebieden, hebben voetgangers   
   prioriteit. 
 - Bij scholen, zwembaden en in de woonkernen moeten snelheidsbeperkende maatregelen   
   komen.

• De Algerabrug gaat niet open voor de recreatievaart: zo voorkomen we filevorming.

• We stimuleren het personenvervoer over water (met de waterbus) tussen de kernen in de  
 Krimpenerwaard aan de Lek/Hollandse IJssel en Rotterdam.

• Snelle aanrijtijden van de hulpdiensten.

Kunst, cultuur en toerismeKunst, cultuur en toerisme
• De gemeente ondersteunt recreatie en stimuleert agro-/ecotoerisme.

• Bibliotheken blijven behouden; per kern wordt gekeken wat mogelijk is en waar behoefte aan is. 

• We voeren de Cultuurpas (Rotterdampas) in. Hierbij worden ook culturele voorzieningen als het   
 Artotheater, het Cultuurhuis en Concordia aangesloten.

• Gratis bezoek aan de gemeentelijke musea voor de inwoners als gevolg van de gemeentelijke  
 subsidie.
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Een veilig KrimpenerwaardEen veilig Krimpenerwaard
• De handhaving kan en moet beter. Meer (groene) boa’s op straat om daadkrachtig op te treden tegen  
 criminaliteit, overlast en vervuiling.

• De drugshandel moet serieus aangepakt worden: meer voorlichting op scholen.

Een diervriendelijk KrimpenerwaardEen diervriendelijk Krimpenerwaard
Het respecteren van dier & natuur is voor ons essentieel, want wij hebben de natuur net zo hard nodig als zij 
ons. Onze voorstellen & uitgangspunten:

Tegen de jachtTegen de jacht
• Wij zijn tegen de jacht op in het wild levende dieren.

• Beheerjacht moet veel beter gecontroleerd worden:
 - De politie moet jagers stelselmatig en actief controleren: voorafgaand aan de jacht en in het  
   veld. Ze moet adequaat optreden tegen strafbare feiten.
 - De controle op jachtvergunningen moet verscherpt worden.
 - Het Hoogheemraadschap moet stoppen met het verlenen van ontheffingen aan jagers om met  
   hun auto op het fietspad te rijden. Dit brengt namelijk de veiligheid van fietsers en andere  
   weggebruikers in gevaar. Inmiddels verleende ontheffingen moeten zo snel mogelijk    
   ingetrokken worden.

• Beheerjacht is overbodig bij duurzaam grondgebruik.

Een duurzame landbouw maken we samen mogelijkEen duurzame landbouw maken we samen mogelijk
• De landbouw moet verduurzaamd worden door biologische, natuurvriendelijke en diervriendelijke  
 bedrijfsvoering te stimuleren. Verdere schaalvergroting is op onze veengrond niet wenselijk.

• Wij pleiten voor een natuurinclusieve landbouw. Hierbij wordt de natuur niet alleen optimaal gebruikt,  
 maar ook gespaard en verzorgd.

• Het moet voor agrariërs makkelijker zijn om hun activiteiten duurzaam te verbreden, zodat ze   
 minder afhankelijk zijn van subsidies. Bijvoorbeeld het opwekken en verhandelen van duurzame  
 energie. Of bedrijfsmogelijkheden in de recreatie, zorg, en agro- en ecotoerisme. 

• Agrariërs worden ondersteund bij het omschakelen naar een rendabele bedrijfsvoering die bijdraagt  
 aan ecologisch herstel. We willen geen industriële landbouw.
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Ruimte voor alle dierenRuimte voor alle dieren
• Elk dier heeft recht op het leven waar het voor gemaakt is. Landbouwhuisdieren hebben recht op  
 weidegang: een koe hoort in de wei, een varken buiten in de modder. Het natuurlijke gedrag van  
 dieren moet het uitgangspunt zijn.

• Voor megastallen in de gemeente en regio is geen plaats: vanwege het welzijn van de dieren en de  
 risico’s voor de volksgezondheid. 

• Alle stallen moeten zo snel mogelijk brandveilig gemaakt worden.

• Langs de provinciale wegen moeten voorzieningen komen waar dieren veilig kunnen oversteken.

• Wij willen de weidevogels in onze polders behouden. Net als de insecten, die noodzakelijk zijn   
 voor de gewasbestuiving. Daarvoor moeten we omschakelen naar een kruidenrijk, gifvrij grasland in  
 de veehouderij en een aangepast maaibeheer. De voordelen:
 - Het komt de gezondheid van het vee ten goede.
 - Het versterkt de overlevingskans van weidevogels omdat er een beter aanbod van insecten is.
 - Het versterkt de biodiversiteit.
 - Het werkt ganzenwerend.
 - Het draagt bij aan een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde veehouderij.

• Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet stoppen, zodat de insectenpopulaties kunnen  
 herstellen.

• We gaan zorgvuldig om met hoogstamboomgaarden, want ze dragen sterk bij aan de biodiversiteit.  
 Daarnaast hoort dit landschapselement bij onze regio: cultuurhistorie & natuur in één!
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EEN KRIMPENERWAARD MET AANDACHT VOOR DE KERNENEEN KRIMPENERWAARD MET AANDACHT VOOR DE KERNEN

Samenwerken betekent niet dat je je eigen identiteit moet opgeven. Wij vinden het juist belangrijk dat de 
kernen hun eigen identiteit behouden; zodat iedereen zich thuis voelt.

Wat we voor elke kern willen:Wat we voor elke kern willen:
• Een baliefunctie, voor laagdrempelig contact tussen inwoner en gemeente.
• Een dorpsraad, als inwoners daar behoefte aan hebben. De gemeente maakt deze raad dan mogelijk.
• Een dorpshuis per kern indien niet aanwezig.
• Goed verbonden openbaar vervoer/veilige fiets- en wandelpaden.
• Er wordt met spoed werk gemaakt van veilige fietsroutes naar de scholen.
• De overlast door motoren en auto’s met lawaaierige uitlaten wordt aangepakt.
• Een natuurspeeltuin.
• Aantrekkelijke ommetjes per kern. 
• Inwoners worden gesteund in hun initiatieven om te vergroenen.
• De basisvoorzieningen blijven bestaan.
• Het parkeerbeleid serieus oppakken en handhaven van gratis parkeren.

Daarnaast hebben we extra beleid per kern gemaakt. Onze voorstellen:

SchoonhovenSchoonhoven
• We willen de beschermde historische stad in stand houden.

• De Veerpoort wordt afgesloten voor het autoverkeer, om zo voetgangers en fietsers (zoals   
 schooljeugd) te beschermen.

• We willen het gebied buiten de Veerpoort vergroenen. Wild parkeren wordt tegengegaan.

• Het winkelcentrum moet worden opgeknapt; we brengen sfeer door bijvoorbeeld meer terrassen en  
 een wandelgebied te creëren. 

• Er moet parkeerbeleid komen, met een gratis parkeervergunning voor de inwoners van de historische  
 binnenstad.

• Wij steunen van harte de nieuwe sporthal De Meent. Net als de nieuwbouw voor het Schoonhovens  
 College (locatie Vlisterweg).

• De scouting moet een eigen onderkomen krijgen op een deel van het terrein bij ’t Wilgerak. Dat  
 vervangt de scoutinglocatie aan de Beregracht. Na grondige sanering is die locatie geschikt voor  
 woningbouw.

• Het beweegtuinenplan moet gerealiseerd worden.
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Haastrecht/Stolwijk/VlistHaastrecht/Stolwijk/Vlist 
• De overlast van motoren langs de Vlist moet aangepakt worden.

• We vinden het belangrijk dat er ruimte blijft voor sport (zwembaden), cultuur (het gemaal, Bisdom  
 van Vliet) en recreatie (kano, fietsen, Overtuin).

• De basisvoorzieningen zoals bibliotheek, scholen en supermarkt moeten blijven bestaan.

• Het oorspronkelijke natuurgebiedsplan wordt uitgevoerd, inclusief het 5 hectare groot terrein Bilwijk.

• We willen Kleine Betuwe (voorheen bedrijfsterrein Galgoord) voortvarend ontwikkelen met huur- en  
 koopwoningen en een supermarkt.

• We willen de leefbaarheid van het centrum van Haastrecht herstellen. Daarnaast willen we, samen  
 met de inwoners, een tweede ontsluiting over de rivier De Hollandsche IJssel onderzoeken.

• De Steinsedijk moet als monumentale eeuwenoude dijk behouden blijven.

• We maken ons sterk voor een opknapbeurt van het centrum van Stolwijk.

GouderakGouderak
• We willen overlast van vrachtverkeer door Dorpsstraat terugdringen door enkel bestemmingsverkeer  
 toe te laten en/of aslastbeperking.

• Geen rondweg, ook geen “tijdelijke”. 

• Bouw van nieuwe woningen in aantal en type woning, naar behoefte. 

• We willen behoud van het dorpse karakter en de waarden die die hierbij horen. 

• Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de dijk.
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Lekkerkerk/Krimpen aan de LekLekkerkerk/Krimpen aan de Lek
• We zetten ons in om Amicitia, een begrip in Lekkerkerk, voor de inwoners te behouden. 

• In overleg met de inwoners komt er een parkeerbeleid: gratis parkeren blijft mogelijk.

• Het toerisme wordt nu vooral bevorderd vanuit de oostkant van de gemeente. Maar Krimpen aan de  
 Lek is juist de toegangspoort vanuit het westen. Kinderdijk ligt aan de overkant van de Lek en  
 trekt 600.000 bezoekers per jaar. Er moet beter samengewerkt worden met de gemeente  
 Molenlanden om Krimpen aan de Lek en vervolgens de gehele gemeente hierbij te betrekken. Er is  
 bijvoorbeeld een prima veerverbinding, waarmee ook bussen overgezet kunnen worden.

• Wij vinden dat het centrum van Lekkerkerk meer aandacht verdient. Zoals maatregelen tegen   
 mensonwaardige huisvesting van arbeidsmigranten.

• De verkeersveiligheid in diverse straten in Lekkerkerk moet met spoed in kaart worden gebracht én  
 aangepakt worden, in overleg met omwonenden.

• Wij zijn tegen een extra oeververbinding (op basis van het Meerjarenprogramma Infrastructuur,  
 Ruimte en Transport: MIRT) tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk. Dit leidt mogelijk tot 10.000  
 woningen voor mensen van buitenaf en de bijbehorende infrastructuur bij Krimpen aan de Lek op 200  
 hectare grond. Ook zijn we bang voor een aantasting van ons gemeenschapsgevoel. Dit plan is nog  
 steeds niet van tafel bij VVD, D66 en VGBK. 

• Muziekscholen zijn voor de jeugd heel belangrijk en moeten daarom laagdrempelig blijven. Geen  
 halvering in de subsidie dus.

• Het openbaar vervoer kan en moet beter afgestemd worden op de behoefte.
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EEN FINANCHIEEL STERK KRIMPENERWAARDEEN FINANCHIEEL STERK KRIMPENERWAARD

Geen partijprogramma zonder het financiële plaatje. Wij willen onze plannen financieren met onderstaande 
punten:

Krimpenerwaard is een betaalbare gemeente met een jaarlijks sluitende begroting.Krimpenerwaard is een betaalbare gemeente met een jaarlijks sluitende begroting.
•  Goed bestuur levert geld op. We gaan van 6 wethouders naar 4 vakwethouders. En meer écht  

 luisteren naar elkaar betekent minder conflicten en dus minder juridische kosten. Burgerparticipatie  
 begint aan de voorkant van het traject. 

•  De inflatiecorrectie wordt jaarlijks toegepast. 

•  We gaan efficiënter & effectiever te werk. 

•  Het management in alle organisaties wordt gehalveerd. 

•  Meer eigen personeel en minder inhuur. 

•  De opgepotte budgetten van de Gemeenschappelijke Regelingen van nu € 31 miljoen worden voor  
 een groot deel teruggestort in de gemeentekas. Want dit zijn slechts uitvoerende organen.  

•  De interne organisatie wordt zodanig ingericht dat corruptie uitgesloten is en de controletaak van de 
 raad niet wordt tegengewerkt.

MEEPRATEN, MEEDENKEN, MEEDOEN? WE ONTMOETEN U GRAAG!MEEPRATEN, MEEDENKEN, MEEDOEN? WE ONTMOETEN U GRAAG!

Volg & vind ons op:Volg & vind ons op:

www.prokrimpenerwaard.nl

info@prokrimpenerwaard.nl

facebook.com/ProKrimpenerwrd

twitter.com/ProKrimpenerwrd

instagram.com/prokrimpenerwaard/

Lid worden? U bent van harte welkom!
Ga naar prokrimpenerwaard.nl/lid-worden

http://https://prokrimpenerwaard.nl/
https://www.facebook.com/ProKrimpenerwrd
twitter.com/ProKrimpenerwrd
https://www.instagram.com/prokrimpenerwaard/
https://prokrimpenerwaard.nl/lid-worden

