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Krimpenerwaard is een gebied dat wordt omsloten door Hollandse IJssel, Lek en Vlist.
'Krimp' betekent rivierbocht en een 'waard' is een geheel door rivieren omgeven stuk land.
Het gebied dat nu Krimpenerwaard heet, wordt voor het eerst in documenten vermeld in 944.
Er liggen 12 steden en dorpen in de Krimpenerwaard: Ammerstol, Bergambacht,
Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel,
Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist. Deze 12 maken deel uit
van 6 gemeenten.
Op 1 januari 2015 zullen vijf gemeenten in de Krimpenerwaard fuseren tot één nieuwe
gemeente, waarvan de naam officieel nog niet bekend is. Krimpen aan den IJssel zal buiten
deze fusie blijven.
Dit gebied is dus een heel oud gebied en al ruim 1000 jaar benoemd. Dit vraagt van de
politiek een handelswijze die eerbied uitstraalt voor het verleden, maar tegelijk de blik
voorwaarts richt. D66 wil leren uit het verleden en dit vertalen naar de toekomst. We doen dit
in samenspraak met de inwoners vanuit ons sociaal-liberaal*) gedachtengoed.
D66: Een frisse wind door de Krimpenerwaard voor een duurzame en inventieve
Groene Hart gemeente.
D66 koestert de cultuurhistorie van de Krimpenerwaard. Door de eeuwenlange cultivering
van het boerenland is een uniek landschap ontstaan; D66 wil de kracht ervan benutten.
D66 wil in de Krimpenerwaard kansen creëren voor welzijn en welvaart voor alle inwoners.
D66 wil vooruit en inwoners bij het beleid voor de fusiegemeente betrekken. D66 is meer
geïnteresseerd in hetgeen alle inwoners bindt dan in hetgeen die inwoners scheidt. Daarmee
ontstaat er ruimte en invloed voor iedereen, zowel voor het individu als voor verschillende
(dorps)gemeenschap(pen).
De Krimpenerwaard is een “sterk merk’ door haar mix van oude steden en dorpen met oude
boerderijen en moderne bedrijvigheid in het mooie Groene Hart. Dit bindt ons samen en het
is belangrijk om dit verder te ontwikkelen en te versterken.
Het enige echte alternatief

D66 in de Krimpenerwaard; plaatselijke passie, landelijk verankerd

*) De sociaal –liberale waarden van D66 zijn de leidraad voor dit verkiezingsprogramma
1. Kansengelijkheid
2. Sociale rechtvaardigheid
3. Zelfbeschikking
4. Toekomstbestendig
5. Gecontroleerde macht
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Voorwoord door Alexander Pechtold
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 november; stemmen op D66.”
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Gaat u stemmen op 19 november? Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is.
Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik
gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen
in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat
en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal
staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van
uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen
jeugdwerkloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en
niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De
gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw
gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien.
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het
onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet
zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen
op die kracht van mensen, individueel en samen.
In veel gemeenten is D66 al sterk vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen in andere gemeenten dit
voorjaar groeide D66 van 538 naar 810 raadsleden. In veel steden zijn we nu de grootste partij. Met
135 wethouders groeit ook onze lokale verantwoordelijkheid. Goede en betrokken raadsleden en
bestuurders zijn hard aan de slag. En hebben de afgelopen jaren ook al veel bereikt. Wie kwaliteit eist,
moet ook kwaliteit leveren.
Ook in uw gemeente kan D66 het verschil maken. D66 vindt dat iedere gemeente de brandende
ambitie moet hebben om voor de inwoners de best mogelijke leefomgeving te realiseren. D66-politici
hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in mensen en niet in
groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn
optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in een goede of in een slechte gemeente woont? Of gaat u er, samen
met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen naar de toekomst oppakt? U kunt het verschil
maken. Zeker hier in De Krimpenerwaard in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 november. Beter nog; stem D66!

Alexander Pechtold
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1. Burgers en Bestuur
Democratie werkt alleen wanneer inwoners zich betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid.
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moeten inwoners ook een
veel grotere rol in hun gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 november;
stemmen op D66.
D66 hecht veel waarde aan een open bestuurscultuur met raadsleden die dicht bij de
inwoners staan en eenvoudig door hen te benaderen zijn. D66 vraagt daarbij van college en
ambtenaren een actieve voorlichting naar de inwoners over nieuwe ontwikkelingen en
beleidsvoornemens.
Bij belangrijke ontwikkelingen wil D66 dat er een communicatieparagraaf wordt toegevoegd
aan de beleidsstukken, zodat duidelijk is wie betrokken worden bij het proces.
Daarbij kunnen naast de traditionele inspraakmomenten in commissievergaderingen ook
alternatieve manieren van raadpleging en samenspraak worden ontwikkeld.
D66 wil duidelijke regels voor het indienen van een burgerinitiatief en D66 vindt dat burgers
bij het indienen van zo’n initiatief enige ondersteuning behoren te krijgen van de griffie.
D66 hecht veel waarde aan het bewaren van de eigen identiteit van de 11 kernen in de
gemeente. Om daaraan vorm te geven stelt D66 voor om een wethouder kerngericht werken
aan te stellen met een ambtelijk aanspreekpunt/coördinator voor elke kern. Daarbij hoort een
digitaal loket en een contact telefoonnummer per kern.
Wijk- en dorpsraden kunnen een goede gesprekspartner zijn bij het kerngericht werken,
maar daarbij mag de individuele burger in het overleg niet worden overgeslagen.
D66 wil dat er een mogelijkheid komt voor inwoners om een thuisafspraak te maken met een
ambtenaar wanneer die inwoner niet in staat is om voor voorzieningen naar het centrale
kantoor te komen.
Wanneer zaken worden gedelegeerd aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband wil
D66 vooraf duidelijk afspreken wat daarbij de kaders zijn. Tevens wordt de wijze van
terugkoppeling naar de gemeenteraad afgesproken.
D66 is voorstander van een jaarlijkse kennismakingsavond voor nieuwe inwoners van de
gemeente, waarbij zij ook kunnen kennismaken met de leden van de gemeenteraad en het
college.
D66 hecht aan een compacte, efficiënte gemeentelijke organisatie waarin voldoende
deskundigheid aanwezig is om op een goede manier regievoerende gemeente te zijn. Op
specifieke onderwerpen zal externe expertise ingehuurd moeten worden. De leiding bij zulke
projecten ligt altijd in de gemeentelijke organisatie.
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2. Veiligheid en handhaving
De inwoners van de Krimpenerwaard moeten zich veilig kunnen voelen in hun straat, wijk,
dorp of stad. Veiligheid is zeker op gemeentelijk niveau meer dan alleen handhaving en inzet
van politie.
De oprichting van een Nationale Politie mag niet ten koste gaan van de wijkagent en diens
bereikbaarheid en verbondenheid met de kernen. D66 verwacht van de burgemeester een
jaarlijkse rapportage over de inzet van de politie in de gemeente.
D66 staat voor de individuele vrijheid van de mens, en is daarom tegen het inbreuk maken
op de grondrechten van burgers. De politie en gemeentelijke diensten moeten onder alle
omstandigheden handelen zonder discriminatie.
Preventief fouilleren en cameratoezicht moeten de toets van privacy en effectiviteit
doorstaan; wij staan zeer terughoudend tegenover de inzet van deze middelen.
Er is een duidelijke relatie tussen veiligheid en ruimtelijke ordening. Bij (her)inrichting van de
openbare ruimte heeft veiligheid in alle aspecten prioriteit zonder de toegankelijkheid tekort
te doen.
D66 moedigt het gebruik van Burgernet aan.
D66 eist voldoende aandacht voor de omgevingsveiligheid. De gemeente wordt omringd en
doorsneden door waterwegen, waarvan de Lek, als grote rivier, het meeste gebruikt wordt
voor vervoer van onder andere gevaarlijke stoffen. Ook varen er drie veren over de Lek.
Er behoort zicht te zijn op en inzage in potentiele gevaarlijke situaties en daar moet in up-todate rampenplannen adequaat op geanticipeerd worden.
Bij rampen dient de communicatievoorziening via de regionale omroep goed geregeld te zijn.
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3. Wegen en verkeer
Van lang niet alle wegen in de Krimpenerwaard is de gemeente de wegbeheerder. Een deel
van de wegen is in beheer bij de provincie of bij het hoogheemraadschap.
D66 wil dat duidelijk wordt bepaald wat het minimale onderhoudsniveau van de
gemeentelijke wegen moet zijn. Daarmee moet dan een wegenonderhoudsplan opgesteld
worden, zodat ook inwoners weten op welk moment welke weg of straat opgeknapt gaat
worden.
D66 wil wegen zo min mogelijk opbreken; dat betekent dat wegonderhoud en rioolonderhoud
tegelijk moeten worden gepland en dat tevens de nutsbedrijven dan ook hun
werkzaamheden moeten plannen en uitvoeren.
De Krimpenerwaard is een uitgestrekt gebied; niet iedere inwoner kan zich per auto
verplaatsen. D66 vindt dat alle kernen onderling bereikbaar moeten zijn. D66 streeft naar
Openbaar Vervoer dat alle kernen omvat; daarbij wil D66 creatieve oplossingen
ondersteunen die dit mogelijk maken.
D66 heeft aandacht voor de mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking. Juist zij
zijn gebaat bij adequaat openbaar vervoer en veilige voet- en fietspaden.
D66 wil veilige fietsroutes met name voor de schoolgaande jeugd en wil een gemeentelijk
meldpunt instellen voor onveilige verkeerssituaties.
Binnen de bebouwde kommen is 30 km als maximumsnelheid het streven. De weginrichting
moet dit duidelijk maken en afdwingen. Zonder echter oplossingen aan te leggen die de
hulpdiensten hinderen.
D66 wil aandacht voor het handhaven van de maximum snelheid.
D66 wil onderzoeken of het mogelijk is om zwaar en breed verkeer op smalle dijken en
wegen en door dorpskernen te beperken.
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4. Economie en werkgelegenheid
D66 wil ruimte geven aan bedrijvigheid die past bij de Krimpenerwaard
Van oudsher heeft agrarische bedrijvigheid een belangrijke rol gespeeld en heeft daarmee
het karakteristieke landschap gevormd. Binnen de sector vindt al enige jaren een
herstructurering plaats, die beschreven is in het Veenweidepact.
D66 wil de uitvoering van dit Veenweidepact goed monitoren; schaalvergroting mag geen
verrommeling van het landschap veroorzaken. D66 is geen voorstander van de bouw van
megastallen.
Aanvullende bedrijvigheid van agrariërs moet passen in het landschap en geen grote
verkeersaantrekkende werking hebben. Daarom wil D66 hiervoor een duidelijker kader
opstellen en daarop nadrukkelijk handhaven.
Het karakteristieke landschap van de Krimpenerwaard, als groene lusthof, kan meer
economische winst opleveren. D66 ziet kansen in het stimuleren van agrotoerisme bij
voorkeur in combinatie met natuurbeheer. Dat levert tevens kleinschalige werkgelegenheid
op.
In het algemeen stelt D66 dat de gemeente moet inzetten op het aantrekken van arbeids- en
kennisintensieve bedrijvigheid en niet op grootschalige, logistieke, vervoersintensieve
bedrijvigheid.
Ter ondersteuning van ondernemers is D66 voor het aanstellen van een gemeentelijke
bedrijfscontactfunctionaris.
D66 wil een detailhandelsnota opstellen, zodat helder wordt waar de kansen liggen voor het
aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid. Wij willen aandacht voor het voorkomen van
leegstand van winkels in de kernen. D66 wil de discussie aangaan over verruiming van de
winkeltijden.
De bestaande bedrijventerreinen in de Krimpenerwaard moeten optimaal worden benut. D66
kiest voor het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen en niet voor het ontwikkelen
van nieuwe.
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5. Onderwijs
De gemeentelijke rol op het terrein van onderwijs is in de loop der jaren steeds beperkter
geworden. Onderwijs inhoud is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.
De gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt met name in het voorzien in goede huisvesting
van het onderwijs.
D66 vindt het belangrijk dat er voor elk kind een bassischool is op een redelijke, bereikbare
afstand. We moeten er wel rekening mee houden dat het aantal leerlingen de komende jaren
zal dalen en dat dit kan leiden tot leegstand van schoolgebouwen.
Daarom is het van belang dat de gemeente goed overleg voert met alle schoolbesturen om
aan de hand van leerlingenprognoses met elkaar te bedenken hoe schoolgebouwen in de
dorpen adequaat kunnen worden benut.
Bij nieuwbouw of grootschalige verbouw van basisscholen kiest D66 voor multifunctioneel
bouwen van brede scholen.
De gemeente heeft een taak in de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor
doelgroepkinderen met een taalachterstand. D66 wil dit zo veel mogelijk in de scholen
integreren.
Elk kind/jongere dient een startkwalificatie te halen. D66 wil onderzoeken of de
mogelijkheden in het volwassen onderwijs voor uitvallers voldoende zijn.
Het tegengaan van verzuim en vroegtijdige schooluitval zijn van groot belang. Daarin heeft
de leerplichtambtenaar een wezenlijke handhavende en hulpverlenende rol.
Het verbinden van scholen met het bedrijfsleven kan leiden tot (snuffel)stages en toeleiding
tot werk voor jongeren. De gemeente heeft hierin een stimulerende rol te vervullen.
D66 vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur zich maximaal inspant om de
Schoonhovense Zilvervakschool voor de gemeente te behouden.
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6. Zorg en Welzijn
Gemeenten krijgen binnen het veranderende zorglandschap een steeds grotere rol
toebedeeld. Veel zal echter anders en soberder moeten worden georganiseerd en
uitgevoerd. De uitdaging is de uitvoering te verbeteren, de organisatie te vereenvoudigen en
de bureaucratie te verminderen.
De samenhang van decentralisaties biedt de kans op een eenduidiger beleid dat betere
dienstverlening en ook besparingen oplevert. Het vergroot echter ook de kans op problemen
in de uitvoering. D66 hanteert het uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip mag vallen.
D66 wil lokaal doen wat lokaal kan, maar samenwerking is noodzakelijk. De gemeente is
gehouden in ieder geval met de zorgverzekeraars duidelijke afspraken te maken. Daarin zal
met andere gemeenten opgetrokken moeten worden.
Per 2015 wordt de gemeente in het kader van de nieuwe Wmo verantwoordelijk voor de
begeleiding en opvang van inwoners die zonder die begeleiding de eigen regie over hun
leven niet kunnen voeren.
Ook jeugdzorg wordt in 2015 naar gemeenten overgedragen. Voor een goede overgang is
het noodzakelijk de doelgroep en hun behoeften goed in kaart te brengen en ervoor te
zorgen dat de opvang zodanig is dat zo min mogelijk naar de tweedelijns jeugdzorg hoeft te
worden doorverwezen.
Van even groot belang is het vormgeven van het algemeen jeugdwerk, dat vraaggericht
activiteiten met de jeugd organiseert. Dat kan, mits goed ingebed, problemen voorkomen
en/of deze vroeg signaleren.
Begeleiding en opvang wil D66 per kern realiseren met kerngerichte zorgteams. Dat past
binnen onze visie op het kerngericht werken. De gemeente bewaakt de afstemming van
zorgbeleid tussen de kernen. De positie van de wijkverpleegkundige als brugfunctie tussen
de sociale en de medische zorg voor jong en oud moet duidelijk gemaakt worden voor
iedereen.
D66 ziet in de uitvoering van die begeleiding en opvang (hetzij individueel of in groepen) een
grote rol voor het welzijnswerk.
Het is van groot belang de zorg vorm te geven met aandacht voor diversiteit, zodat een ieder
geholpen kan worden.
De eigen verantwoordelijkheid van de burger voor de eigen zorg staat voorop. Dit betekent
ook dat een eigen bijdrage voor voorzieningen mag worden gevraagd aan burgers,
bijvoorbeeld bij aanschaf van een scootmobiel of rolstoel.
Het budget dat gemeenten ontvangen voor het verstrekken van huishoudelijke hulp wordt
drastisch gekort. D66 pleit ervoor het resterend budget te gebruiken voor die inwoners die
zonder huishoudelijke hulp het niet redden en tevens niet in staat zijn die hulp zelf te betalen
(=tot 125% van het minimum inkomen).
De gemeente kan aangeven welke organisaties adequate huishoudelijke hulp kunnen
verlenen aan hen die zelf hierin moeten voorzien.
Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Door het “opplussen” van de woning kan
de noodzaak voor verhuizen wellicht worden uitgesteld. Woningen moeten wel geschikt zijn
voor het leveren van zorg. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van
geschikte huisvesting voor mensen met een beperking.
Om de inwoners van de gemeente “mee te nemen” in alle veranderingen is duidelijke
voorlichting via diverse sporen van het grootste belang. Een goede website is belangrijk,
maar ook berichten in de lokale kranten en een informatie-telefoonnummer zonder keuze
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menu. Ook wil D66 dat met enige regelmaat persoonlijke voorlichting aan groepen inwoners
wordt gegeven.
Veel mensen verlenen mantelzorg, vaak zonder het zo te noemen. Zij moeten worden
bereikt door het welzijnswerk, dat als taak het ondersteunen van mantelzorgers heeft. Helder
moet zijn op wat voor respijtvoorzieningen mantelzorgers een beroep kunnen doen. Die
voorzieningen kunnen professioneel of vrijwillig worden ingevuld. Van belang is een goede
afstemming tussen vrijwillige en professionele zorg.
Aan de basis voor zelfredzaamheid van jong en oud en voor het tegengaan van sociaal
isolement staat de mogelijkheid gelijkgestemden te ontmoeten en daarmee te praten. D66
hecht een groot belang aan het creëren en ondersteunen van ontmoetingsplaatsen voor
zowel jeugd als ouderen in elke kern.
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij en D66 beschouwt hen dan ook als een
belangrijk maatschappelijk kapitaal. Het is van groot belang te inventariseren welke
ondersteuningsbehoefte vrijwilligers hebben, om hen te faciliteren en blijvend enthousiast te
houden.
Wanneer gekozen wordt voor een gemeenschappelijke regeling voor het vormgeven van de
zorgverantwoordelijkheid van de gemeente; dan is voor D66 deelname van raadsleden in het
bestuur van zo’n gemeenschappelijke regeling een basis voorwaarde. Daarmee kan de
terugkoppeling naar de gemeenteraad helder geregeld worden.
Dit geldt met name voor de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de
Participatiewet. Inwoners met een beperking krijgen te maken met gewijzigde regelgeving.
D66 vindt het belangrijk dat gemeenten hierin samenwerken met het bedrijfsleven.
Indien een uitkering/inkomensondersteuning noodzakelijk is, wil D66 dat nagedacht wordt
over het afspreken van een passende tegenprestatie. Deze moet in principe gericht zijn op
herintreding op de arbeidsmarkt.
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7. Kunst en Cultuur
Kunst & cultuur zijn van en voor ons allemaal. Kunst identificeert, reflecteert, ontroert,
verbindt en verwondert. Cultuur en cultuurhistorische waarden van de Krimpenerwaard zijn
de weerslag van de eeuwenoude geschiedenis van de streek. D66 vindt het belangrijk dat
deze worden versterkt en voor extensieve recreatie toegankelijk gemaakt.
D66 wil de zilveridentiteit (zilvervakschool, zilvermuseum, zilversmeden) behouden voor de
Krimpenerwaard.
Kunstzinnige vorming kan niet vroeg genoeg beginnen. Kennismaken met kunst & cultuur op
jonge leeftijd draagt bij aan de ontwikkeling van een brede en kritische blik. D66 wil dit
bevorderen door kunst- en cultuureducatie binnen het (basis)onderwijs te ondersteunen.
Hierin wordt de samenwerking met bestaande lokale culturele initiatieven gestimuleerd.
D66 streeft ernaar bestaande cultuuruitingen in de verschillende kernen financieel te blijven
ondersteunen en hecht veel waarde aan het in stand houden van voorzieningen als
Concordia, het Arthotheater en Nederlands Zilvermuseum. Deze organisaties kunnen ook
meewerken aan het realiseren van cultuureducatie op of met de scholen.
De slogan: “de bibliotheek is meer dan een stapel boeken” wordt door D66 onderschreven.
Wij hechten veel waarde aan het in stand houden van de bibliotheekfunctie voor alle kernen.
De bibliotheekvestiging kan fungeren als ontmoetingscentrum en als plek voor cursussen en
lezingen.
D66 wil onderzoeken of lessen in muziek en creatieve vakken als tekenen en schilderen
gemeentebreed te organiseren zijn.
D66 wil de lijst met rijksmonumenten aanvullen met een gemeentelijke monumentenlijst.
Daarin zoeken we samenwerking met de deskundigen van de Historische Genootschappen
uit de Krimpenerwaard.
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8. Sport en recreatie
In de Krimpenerwaard wordt hard gewerkt. Na het werk zijn de (sport)verenigingen de plek
waar mensen samen actief zijn en elkaar opzoeken.
Sportief gedrag is belangrijk voor de ontwikkeling van (mentale) gezondheid en sociale
binding. Sport leert jongeren samen te werken en zich lichamelijk te ontwikkelen.
Diversiteit in sport- en speelvoorzieningen door de hele gemeente blijft van belang.
D66 vindt dat elk kind de kans moet krijgen om te sporten. Voor kinderen uit een gezin met
een minimum inkomen moet de hoogte van de contributie geen belemmering vormen voor
het deelnemen aan een sport activiteit in verenigingsverband.
Aansluiting bij het landelijk jeugdsportfonds moet worden onderzocht.
D66 wil de bestaande zwembaden in stand houden, bij voorkeur met hulp van betrokken
vrijwilligers. D66 wil onderzoeken of buiten het seizoen zwemonderwijs voor alle kinderen
kan plaatsvinden in het overdekte zwembad in Bergambacht.
Op het gebied van recreatie en toerisme liggen er grote kansen voor de nieuwe gemeente.
Deze heeft de recreant veel te bieden: prachtige fietsroutes, fraaie kanoroutes, statige
boerderijen (agrotoerisme), De Lek, De IJssel, het Loetgebied, De Vlist, het Nederlands
Zilvermuseum, Museum Bisdom van Vliet en andere hoogtepunten.
Wanneer de krachten worden gebundeld kan aan toeristen uit binnen- en buitenland een
gevarieerd en hoogstaand recreatief en cultureel aanbod worden gedaan.
D66 vindt dat de gemeente hier de regie op moet voeren zodat zo’n samenhangend aanbod
er ook komt.
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9. Duurzaamheid, natuur en milieu
Duurzaam is voor D66 vanzelfsprekend. We streven naar het verbeteren van de kwaliteit van
onze leefomgeving en het behoud van het groene karakter van onze gemeente. Daarbij gaat
het om de kwaliteit van bodem, water, lucht en het voorkomen van geluidsoverlast.
Duurzaamheid wordt pas echt een succes als het een breed draagvlak onder de bevolking
heeft. Om dit te bereiken is het van groot belang dat de gemeente de inwoners goed
informeert over duurzaamheidsmaatregelen die zij zelf kunnen nemen .
Waar mogelijk stimuleert en faciliteert de gemeente eigen initiatieven van burgers op dit
terrein.
D66 vindt dat een milieubeleidsplan moet worden opgesteld.
D66 wil een duurzaamheidsparagraaf in ieder beleidsstuk van de gemeente. Zo leggen we
voortdurend verantwoording af en worden we geholpen duurzame keuzes te maken.
D66 wil zonne-energie stimuleren en vindt het belangrijk om te onderzoeken of er in de
gemeente locaties geschikt zijn voor het opwekken van windenergie en bio-energie of het
gebruiken van aardwarmte. D66 wijst het faciliteren van activiteiten, die leiden tot het in
exploitatie brengen van fossiele brandstoffen af; dus ook de voorgenomen (proef)boring naar
gas in Vlist/Haastrecht.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom wil D66 een plan opstellen om openbare
gebouwen energiezuiniger te maken met een tijdpad naar energieneutraal in 2030.
D66 streeft ernaar dat alle armaturen van openbare verlichting voor LED lampen geschikt
wordt gemaakt.
D66 hecht aan een milieuvriendelijk beheer van het gemeentelijk groen en wegbermen.
D66 streeft naar een goede samenwerking tussen gemeente, natuur- en bewoners
organisaties bij het groenonderhoud en agrarisch natuurbeheer.
De verkoop van kleine stukjes openbaar restgroen aan particulieren of deze bij hen in
onderhoud geven is veelal wenselijk en leidt tot besparing.
De grond in de Krimpenerwaard is de afgelopen 50 jaar meer dan een halve meter gedaald.
Dit heeft gevolgen voor houten funderingspalen en leidt ook tot steeds zwaardere
dijkversterking langs Lek en IJssel. D66 maakt zich zorgen over de daling van het waterpeil
in (delen van) de Krimpenerwaard en ziet hierin reden om te streven naar beëindiging
hiervan.
Goede afvalscheiding leidt tot een vermindering van het restafval en daarmee tot minder
kosten voor afvalverwerking. Voorlichting en facilitering zijn daarvoor essentieel.
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10. Ruimtelijke ordening en wonen
De open ruimte is het kostbaarste bezit van elke gemeente. Wanneer (een deel van) die
openruimte ooit wordt bebouwd, dan is de openheid voor altijd weg.
Daarom wil D66 niet bouwen buiten de bestaande bebouwingsgrenzen en daar strikt op
handhaven.
Wij kiezen bij bouw projecten voor inbreiden of renoveren boven uitbreiden. Bij eventuele
bouwprojecten is een van te voren opgesteld en geaccordeerd Beeldkwaliteitsplan leidend.
Nieuwbouw moet passen in het landelijk gebied en D66 vindt hoogbouw daarin niet passend.
Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig worden gebouwd en D66 wil een
duurzaamheidsparagraaf bij nieuwbouwplannen opnemen
D66 wil geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. D66 kiest voor herontwikkelen of
opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen.
Vanuit de bestaande woonvisies van de vijf gemeenten willen wij één woonvisie formuleren
voor de gehele Krimpenerwaard. Daaraan wil D66 een uitvoeringsnota verbinden.
Ook de structuurplannen dienen bij elkaar gelegd te worden om te komen tot één
gemeenschappelijk plan voor de hele gemeente waarin evenwicht gerealiseerd wordt tussen
wonen, werken en recreëren.
Dat evenwicht moet leiden tot een aantrekkelijk woon- en leefklimaat met voldoende
diversiteit in voorzieningen. D66 wil dat er aandacht is voor dreigende krimp in de
bevolkingsopbouw.
Het actualiseren van bestemmingsplannen moet bij bedrijven en bewoners in het gebied
worden aangekondigd.
D66 wil afspraken maken over huisvesting van arbeidsmigranten. Wij denken daarbij aan
een richtlijn van fatsoenlijke huisvesting in beperkte eenheden verspreid over de gemeente.
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11. Financiën
Een gemeentelijke herindeling kent veel frictiekosten waarvan slechts een deel door het Rijk
wordt gecompenseerd. Toch is het noodzakelijk dat de financiële huishouding vanaf het
begin stabiel en gezond is en meerjarig blijft.
Dit vraagt om een behoedzaam, maar wel transparant financieel beleid.
Duidelijkheid over de nieuwe gemeentelijke tarieven, leges, heffingen en belastingen moeten
zo snel mogelijk worden gecommuniceerd naar de inwoners.
Uitgangspunt voor D66 is dat leges kostendekkend moeten zijn.
De totale belastinginkomsten van de gemeente worden in principe slechts trendmatig
verhoogd.
Grote projecten worden bij de voorjaars en najaarsnota apart financieel en inhoudelijk
verantwoord.
Beheerplannen voor wegen, riolering, groen, kunstwerken en gebouwen dienen voorzien te
zijn van een meerjarenperspectief met bijbehorende financiële vertaling, zodat
onaangename verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
D66 gaat uit van verantwoord hergebruik van de huidige gemeentehuizen. We zien geen
noodzaak voor een investering in een nieuw gemeentehuis. Wel moet duidelijk zijn voor een
ieder waar men welke gemeentelijke dienst kan vinden.
Indien een meer centrale vestiging van gemeentelijke dienst en bestuurscentrum nodig is, wil
D66 eerst een inventarisatie maken van leegstaande kantoor m2.
Er komt voor de WMO en jeugdzorg veel geld naar de gemeente. D66 wil dat dit geld ook
alleen daarvoor gebruikt gaat worden. Desnoods worden (tijdelijke) overschotten in een
voorziening gestort.
Er moet een gezonde algemene reserve in stand gehouden worden.
De procedure naar de toekomstige personele invulling moet helder en transparant voor alle
personeelsleden worden vormgegeven. Het uiteindelijke doel is dat de nieuwe gemeente een
goed en slagvaardig personeelsbestand heeft. D66 streeft naar een gedegen, tevens
modern personeelsbeleid.

16
D66 Krimpenerwaard verkiezingsprogramma 2015-2018

