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Voorwoord

Kwaliteit in Krimpenerwaard
D66 onderscheidt zich van andere partijen door het liberale karakter. Ons 
uitgangspunt is dat de meeste mensen zelf weten wat goed voor hen is. Elk individu 
heeft recht op de eigen vrijheid, waarden en normen. Deze hoeven niet te worden 
opgelegd door onnodige (overbodige) regels van “bovenaf”. De Krimpenerwaard 
is van oudsher een behoudende gemeente. Dit willen wij niet veranderen, maar 
wij willen wel ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen om zo ook de jongeren 
voor de Krimpenerwaard te behouden. In dit verkiezingsprogramma vindt u deze 
vernieuwingen terug.
Het verkiezingsprogramma is opgebouwd uit vier hoofddelen: bestuurlijk, ruimtelijk, 
economisch en maatschappelijk. Langs deze vier lijnen wordt beschreven welke 
kwaliteit D66 binnen die hoofddelen wil nastreven. In het bestuurlijk deel komen 
zaken als bestuurscultuur en financiën aan de orde; in het tweede deel onderwerpen 
die met ruimtelijke ordening, buitengebied, wegen en vervoer te maken hebben, in 
het derde deel de D66-visie op de gemeentelijke economie en in het vierde deel de 
samenlevingszaken. 

De richtingwijzers van D66 zijn leidraad bij dit verkiezingsprogramma:
  Vertrouw op de eigen kracht van mensen
   Streef naar een duurzame, harmonieuze samenleving
  Denk en handel internationaal
  Beloon prestaties en deel de welvaart
  Koester de grondrechten en gedeelde waarden

KRIMPENERWAARD

BESTUUR RUIMTE

MAATSCHAPPIJECONOMIE
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Bestuurlijke kwaliteit 

Democratie werkt alleen wanneer inwoners zich betrokken voelen bij hetgeen de 
gemeente doet. Daarvoor is het belangrijk dat de communicatie van de gemeente 
naar de inwoners duidelijk is. En dat raadsleden bereid zijn met een open oor te 
luisteren naar de inwoners.

Algemeen
i. Krimpenerwaard is geen groeigemeente; een gemeente dus zonder een grote 

bouwopdracht. Om dan als gemeente “gezond” te blijven wil D66 dat de huidige 
voorzieningen, die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de gemeente, behouden 
blijven. De gemeente moet daarin faciliterend handelen. 

ii. D66 streeft naar diversiteit van inwoners in leeftijdsopbouw en opleidingsniveau.

Veiligheid
iii. D66 vindt bewaking van de privacy van de inwoners van groot belang. Een duidelijk 

protocol digitale veiligheid is daarom noodzakelijk. Daarin moet de beveiliging 
van digitale systemen worden geborgd. Tevens wil D66 dat medewerkers getraind 
worden in de omgang met (gevoelige) gegevens en alert zijn op het voorkomen 
van datalekken. Daarnaast is het nodig dat de gemeente transparant is over welke 
gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

iv. D66 hecht groot belang aan zichtbare en benaderbare wijkagenten en BOA’s. D66 
verwacht van de burgemeester een jaarlijkse rapportage over de inzet van politie en 
BOA’s.

v. Cameratoezicht en preventief fouilleren moeten de toets van privacy en effectiviteit 
kunnen doorstaan. D66 staat zeer terughoudend tegenover de inzet van deze 
middelen.

vi. Bij rampen moet voor alle inwoners duidelijk zijn welke kanalen het gemeentebestuur 
gebruikt om met hen te communiceren: NL-Alert, regionale omroep, of anderszins.

Financiën 
vii. Duidelijkheid over financiën: voor D66 betekent dit geen veelheid aan aparte 

“potjes” maar werken met één brede Algemene Reserve en een beperkt aantal 
bestemmingsreserves met een duidelijk omschreven bestedingsplan.

viii. D66 vindt dat er geen verschil meer mag zijn in subsidiëring van gelijksoortige 
organisaties uit de voormalige gemeenten.

ix. Omdat er te beperkt historisch perspectief is aangaande het beroep op de WMO 
en Jeugdhulp, wil D66 het geld dat tot op heden nog niet is uitgegeven voor 
maximaal 2 jaar parkeren in een fonds. Binnen die termijn moeten we onderzoeken 
of deze middelen nodig zijn. Zo niet, dan vallen deze uiterlijk in 2020 vrij en worden 
toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Burgers 
x. D66 wil een wethouder benoemen met kern- en dorpsgericht werken in de 

portefeuille. Daarbij hoort een specifiek budget wijkgericht werken en benoeming 
van wijkcontactambtenaren om het contact met de gemeente laagdrempelig te laten 
zijn. Op die manier verkleinen we de afstand tussen burgers en bestuur.

xi. Het betrekken van inwoners en ondernemers bij de gemeente en het gemeentelijk 
beleid gaat verder dan het houden van een inspraakavond. D66 vindt dat 
Krimpenerwaard een gemeente moet zijn die inwoners actief betrekt en informeert. 
Naast raadplegen gaat het om het vragen van advies aan inwoners; ondersteunen 
van burgerinitiatieven en meebeslissen d.m.v. gemeentelijke referenda. Hierbij 
zijn wijkcontactambtenaren van belang die zowel persoonlijk als telefonisch en via 
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social media bereikbaar zijn voor vragen. Zo wordt een maximaal bereik onder de 
bevolking verkregen. 

xii. D66 wil kwaliteit in de klantcontacten normeren en jaarlijks op een onafhankelijke 
wijze de klanttevredenheid van de inwoners toetsen. Dat betekent o.a. formuleren 
van duidelijke antwoordtermijnen op vragen van inwoners, zowel per brief als per 
mail. Hierbij hoort ook het opstellen van criteria voor optimale bereikbaarheid. 
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Ruimtelijke kwaliteit 

De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Krimpenerwaard ligt in de open ruimte; 
de lage bebouwingsdichtheid; de gevoelde directe relatie met de natuur; de relatief 
gezonde lucht en een relatief grote veiligheid, maar ook in de aanwezigheid van 
historische stad- en dorpskernen en monumentale boerderijen. D66 beschouwt 
deze als kostbare goederen van de gemeente. Bij de nieuwe Omgevingswet, die 
in 2019/2020 ingaat, wil D66 in de omgevingsvisie deze punten nadrukkelijk laten 
meenemen. D66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving.

Ruimtelijke ordening en wonen:
i. Nieuwbouw wil D66 alleen toestaan binnen de bestaande bebouwingsgrens; 

bijvoorbeeld door het opnieuw bestemmen van industrieterreinen.  
ii. Er zijn voldoende gebieden in de gemeente met bestemming Industrieterrein. 

D66 ziet geen noodzaak tot het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. D66 
wil bestaande (overlast gevende) bedrijven in woonwijken, clusteren in bestaande 
industrieterreinen. 

iii. D66 ziet een duidelijke relatie tussen veiligheid en ruimtelijke ordening. Bij (her)
inrichting van de openbare ruimte heeft veiligheid prioriteit, maar er mag geen 
afbreuk worden gedaan aan de toegankelijkheid en de ruimtelijke kwaliteit van de 
locatie. 

iv. Behoud van de historische stadsgezichten. D66 wil dat de historische verenigingen 
worden betrokken bij eventuele bouwplannen in historische centra.

v. D66 wil de startersleningen voor jongeren en jonge gezinnen behouden.

Wegen en verkeer/infrastructuur:
vi. De infrastructuur vraagt om een kwaliteitsverbetering. De gemeente is van een 

beperkt aantal wegen de wegbeheerder. Intensief overleg en afstemming met de 
andere wegbeheerders (het hoogheemraadschap en de provincie) zijn noodzakelijk, 
met name over veilige inrichting van hun wegen. D66 wil dat alle wegbeheerders 
naar bewoners toe duidelijk communiceren over geplande werkzaamheden en dat zij 
deze op elkaar moeten afstemmen.

vii. D66 streeft ernaar dat alle inwoners van Krimpenerwaard mee kunnen doen. Ook 
de mensen met een fysieke beperking. Daarom hechten wij belang aan goed 
onderhoud van voetpaden met op- en afritten voor inwoners met een fysieke 
beperking.

viii. D66 vraagt aandacht voor de fietsveiligheid op smalle polderwegen. Daar treden 
nogal eens conflicten op tussen fietsers en brede landbouwvoertuigen. D66 pleit 
voor de aanleg van fietssuggestiestroken. Voor de handhaving van snelheidslimieten 
en een maximum gewicht en breedte van voertuigen willen wij BOA’s inzetten. 

ix. D66 wil een gemeentelijk meldpunt voor onveilige verkeerssituaties instellen.
x. De Algerabrug is nog steeds een knelpunt voor verkeer richting Rotterdam. 

Permanent overleg met Krimpen a/d IJssel blijft noodzakelijk. D66 verwacht een 
volgend knelpunt richting Gouda met de aanleg van de wijk Westergouwe. Ook 
hier is het van belang dat we in gesprek blijven om gezamenlijk te zoeken naar 
oplossingen. 

xi. Bij vervanging van de straatverlichting wil D66 overgaan op ´slimme´ LED verlichting. 
Daarmee kan maximale besparing worden bereikt op energie, CO2-uitstoot en 
lichtvervuiling, zonder de verkeersveiligheid aan te tasten. 

xii. D66 streeft naar autoluwe stadscentra.
xiii. Stimuleren van de aanleg van glasvezelnet, ook in de dun bevolkte buitengebieden. 
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Groen en Milieu
xiv. D66 wil dat Krimpenerwaard zich duidelijk profileert als Groene Gemeente. Het 

karakteristieke slagenlandschap moet zoveel mogelijk in stand gehouden worden. 
Daarbij pleit D66 voor een voortvarende aanpak van de gebiedsovereenkomst 
(voormalig veenweidepact). Waar mogelijk wil D66 het daarin te bestemmen 
natuurdeel vergroten, zodat in ieder geval in deze gebieden de bodemdaling in de 
Krimpenerwaard wordt beperkt.

xv. De bodemdaling ten gevolge van de inklinking van het veen in Krimpenerwaard 
veroorzaakt een enorme jaarlijkse CO2-uitstoot. D66 vindt dat de gemeente, in 
samenwerking met provincie, rijk, hoogheemraadschappen en agrariërs, moet 
zoeken naar wegen om ook in de niet-natuurgebieden de bodemdaling te beperken.

xvi. Agrarische bedrijfsvoering en natuur hoeven wat D66 betreft niet strijdig met elkaar 
te zijn, maar kunnen juist in elkaars verlengde liggen. D66 is tegen de bouw van 
megastallen.

xvii. D66 vindt het noodzakelijk dat gemeentelijke kwaliteitscriteria groenonderhoud 
worden geformuleerd. Daarbij hoort een werkplan en een communicatieparagraaf 
zodat dat bewoners weten wat zij kunnen verwachten.

xviii. D66 wil alle gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken met een tijdpad naar 
energieneutraal in 2030.

xix. In de komende raadsperiode moet een meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke 
gebouwen en scholen, met daarbij de financiële vertaling, worden opgesteld.

xx. D66 wil dat op daken van gemeentelijke en onderwijsgebouwen zonnepanelen 
worden geplaats en wil inwoners stimuleren dat op het dak van hun woning ook 
te doen waar dat mogelijk is. Voorlichting over de positieve effecten van groene 
(sedum)daken hoort daarbij.

xxi. D66 is geen voorstander van plaatsing van windmolens in Krimpenerwaard, maar 
wel voor een ruimere toepassing van zonnepanelen. D66 wil onderzoeken welke 
duurzame energievormen grootschalig toe te passen zijn in Krimpenerwaard.

xxii. D66 is tegen verdere uitbreiding van Schiphol, als die ten koste gaat van het milieu 
en de stilte in Krimpenerwaard.

xxiii. D66 is voorstander van een Lokaal Duurzaamheidsfonds voor de Krimpenerwaard 
om slimme, groene ideeën vanuit de inwoners te kunnen onderzoeken en 
implementeren.

xxiv. D66 wil dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de 
aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. 
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Economische kwaliteit 

Van oudsher heeft agrarische bedrijvigheid een belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Dit, in vele eeuwen ontstane, karakteristieke 
landschap heeft grote recreatieve en dus economische potentie, waarbij 
kleinschaligheid de leidraad moet zijn. Ook ten behoeve van (uitbreiding van) 
werkgelegenheid is het van belang deze te toetsen aan haar bijdrage aan de 
kwaliteit van de Krimpenerwaard (natuur, ruimte, rust).  Buitenrecreatie: wandelen, 
fietsen, varen, paardrijden, schaatsen en binnenrecreatie: Zilvermuseum, museum 
Bisdom van Vliet in Krimpenerwaard kunnen perspectief bieden voor bewoners van 
en toeristen in de Randstad.

i. Om interessant te blijven als vestigingsgemeente hecht D66 aan uitbreiding van 
de werkgelegenheid, met name door het aantrekken van arbeidsintensieve en 
kennisintensieve bedrijvigheid. Vestiging van bedrijven die zorgen voor een hoge 
belasting van het wegennet en een lage inzet van personeel dient te worden 
ontmoedigd.

ii. Voor ondernemers is een bereikbare, toegankelijke gemeente van belang. Een 
bedrijfscontactfunctionaris dient snel en door de gehele gemeentelijke organisatie te 
kunnen schakelen bij vragen van ondernemers.

iii. Gezien de kwaliteiten van Krimpenerwaard ziet D66 kansen in groei van het 
volume aan recreatie voor economische ontwikkeling in de gemeente. Ook zien 
wij  mogelijkheden voor de werkgelegenheid. Groei van recreatie vraagt van de 
gemeente een stevige stimulerende en inspirerende rol. 

iv. D66 vindt dat de huidige rigide plaatselijke verordeningen aangaande horeca- 
en winkelsluitingstijden contraproductief zijn. D66 wil dat evenementen en 
winkelopenstelling op zondagen mogelijk zijn. 

v. D66 streeft naar facilitering van ondernemersevenementen door snelle reactie op 
verzoeken en aanvragen van vergunningen. 

vi. D66 wil dat de gemeente bij het uitzetten van opdrachten aandacht heeft voor lokale 
ondernemers.

vii. D66 wil dat bij gemeentelijke opdrachten aan het bedrijfsleven afspraken worden 
gemaakt over Social Return on Investment, zodat ook mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt binnen die opdracht een bijdrage kunnen leveren.

viii. D66 ziet de noodzaak tot het verduidelijken van de regels voor de paracommerciële 
horeca.

ix. Ten behoeve van uitbreiding van buitenrecreatie wil D66 de mogelijkheden 
verkennen van uitbreiding van het Loetbos.

x. Natuurbeleving en agrarische bedrijvigheid kunnen in elkaars verlengde liggen, D66 
streeft naar ondersteuning van het ontwikkelen van vormen van agrotoerisme. 
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Maatschappelijke kwaliteit

Besluiten van de lokale overheid beïnvloeden het dagelijks leven van hun inwoners. 
Daarom is het belangrijk dat de overheid bij de besluitvorming rekening houdt 
met de gevolgen voor mensen met een beperking. Dit is een voorwaarde om uit 
te kunnen gaan van de eigen kracht van mensen. D66 wil dat Krimpenerwaard een 
inclusieve gemeente is, waarin inwoners, van welke aard, achtergrond en met welke 
beperking ook, zich thuis voelen en kunnen wonen, werken en recreëren. Daarmee 
koesteren wij de grondrechten en de gedeelde waarden.

Welzijn en Zorg
i. D66 ziet de rol van het welzijnswerk als wezenlijk voor het opsporen en begeleiden 

van mensen die het contact met de maatschappij dreigen te verliezen. Want goed 
Welzijn betekent minder Zorg.

ii. Om dit welzijnswerk adequaat te kunnen uitvoeren, vindt D66 het van belang dat 
in de gehele gemeente vanuit één uniform beleid op gebied van welzijn wordt 
gewerkt. Om dit te verwezenlijken streeft D66 op termijn naar één gemeente brede, 
slagvaardige welzijnsorganisatie. 

iii. Vanuit het principe van een inclusieve Krimpenerwaard zullen alle gemeentelijke 
gebouwen en voorzieningen algemeen toegankelijk moeten zijn. Dat gaat verder 
dan het aanleggen van rolstoelopritten; ook voorzieningen voor inwoners met een 
visuele of auditieve beperking horen daarbij (zie http://www.allestoegankelijk.nl over 
“Agenda 22”). D66 wil hiervoor een plan met tijdpad ontwikkelen met betrokkenheid 
van ervaringsdeskundigen. 

iv. D66 is voor gelijkwaardigheid en emancipatie en tegen discriminatie. D66 wil de 
LHBT-gemeenschap steunen en aandacht geven aan “Coming-out Day” op 11 
okober door het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis.

v. Het volume aan aanvragen voor zorg lijkt stabiel; nader inzicht ontbreekt nog. D66 
zet in op betere duiding van de cijfers met name gezien de vergrijzing binnen de 
gemeente en de daarbij verwachte toename van het aantal ouderen met dementie.

vi. De kosten van met name de (specialistische) jeugdzorg en GGZ zijn fors en zijn 
moeilijk te sturen. Het is van groot belang dat specifieke problemen bij kinderen 
in een vroegtijdig stadium, liefst al tussen 0-4 jaar, worden aangepakt. Preventieve 
maatregelen zodat erger wordt voorkomen, zijn leidend. D66 pleit voor een 
duidelijke sociale basisinfrastructuur op het gebied van zorgorganisaties, een 
duidelijke toegang naar het Loket Zorg & Samenleving en een efficiënte afstemming 
in het zorgveld zodat wachtlijsten worden voorkomen. 

vii. In de Krimpenerwaard vestigden zich afgelopen jaren enkele honderden nieuwe 
inwoners van buiten Nederland. D66 vindt het belangrijk dat nieuwkomers zich 
welkom voelen en integreren. Belangrijk is dat zij contacten onderhouden met de 
gemeenschap door middel van school, sport en buurtactiviteiten. Hierin pleit D66 
voor een faciliterende en sturende rol van de gemeentelijke overheid, zodat sociaal 
isolement wordt voorkomen.

Kunst, cultuur en sport
viii. Kennismaken met kunst & cultuur op jonge leeftijd draagt bij aan het ontwikkelen 

van een brede blik op de samenleving. D66 wil dit realiseren door kunst & 
cultuureducatie binnen het (basis)onderwijs te ondersteunen. 

ix. Tevens zou D66 de gemeente een jaarlijkse Kunstendag willen laten ontwikkelen, 
waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs op een praktische wijze kennis 
maken met diverse kunstvormen. Hierbij kan met lokale kunstenaars worden 
samengewerkt.

x. D66 hecht veel waarde aan het in stand houden van voorzieningen als Amicitia, 
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Arto theater, Concordia, Cultuurhuis aan de Lek en Nederlands Zilvermuseum. Deze 
kunnen een rol spelen in het realiseren van kunst & cultuureducatie. 

xi. De bibliotheek is meer dan een stapel boeken. D66 hecht veel waarde aan het 
op passende wijze in stand houden van de bibliotheekfunctie voor alle kernen 
door optimaal gebruik te maken van digitale media. D66 erkent de waarde die de 
bibliotheek heeft gekregen als sociale ontmoetingsplek. 

xii. D66 vindt het opstellen van een meerjarig beleidsplan kunst en cultuur noodzakelijk.
xiii. Sport leert jongeren samen te werken en zich lichamelijk te ontwikkelen. D66 vindt 

het belangrijk dat er diversiteit is in sport- en speelvoorzieningen door de hele 
gemeente.

xiv. D66 wil de bestaande zwembaden in stand houden en ook het schoolzwemmen 
behouden. Inzicht in toekomstige onderhouds- en vervangingskosten zijn daarvoor 
noodzakelijk. In de komende periode wil D66 dat daarvan een overzicht per 
zwembad opgesteld wordt.

xv. Om organisaties eenvoudig te laten zien waar welke activiteiten mogelijk zijn, is een 
overzicht nodig van alle buurt- en dorpshuizen. Dit overzicht zal in de gemeentegids 
gepubliceerd worden.

Minimabeleid
xvi. D66 wil inwoners met een bijstandsuitkering of minimuminkomen regelmatig 

informeren over voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen 
en hun eventuele gezin zijn. D66 vindt het van belang dat deze voorzieningen 
en ondersteuning op eenvoudige en toegankelijke manier kunnen worden 
aangevraagd. Voor inwoners die niet voldoende taalvaardig zijn moet hulp bij het 
aanvragen worden geregeld. 

xvii. Vanwege het belang van een goede toeleiding naar werk wil D66 kinderopvang 
subsidiëren voor diegenen die dat niet kunnen betalen.

xviii. D66 wil dat kinderen uit een gezin met minimuminkomen op een goede manier 
onderwijs kunnen volgen, zodat ook zij optimale kansen krijgen om hun talenten 
te benutten. Daarom moeten er voor hen passende voorzieningen en regelingen 
worden getroffen, zowel voor basis- als voortgezet onderwijs.

xix. D66 vraagt aandacht voor 18-/18+ problematiek. Veel voorzieningen voor jongeren 
vanuit minimabeleid stoppen abrupt wanneer zij 18 jaar worden en zij worden vaak 
niet begeleid naar 18+ voorzieningen. De overgang van jeugdzorg (18-) naar de 
Wmo (18+) is hiervan een voorbeeld.

Vastgesteld 16 november 2017


