Verkiezingsprogramma Leefbaar Krimpen

krImpen
weer
R
A
A
B
F
E
E
L

3

Verkiezingsprogramma Leefbaar Krimpen

Leefbaar Krimpen is lokaal en onafhankelijk,
eerlijk, authentiek en strijdbaar. Wij staan voor
een directe aanpak en zijn niet bang om de
handen uit de mouwen te steken.

Wij:
•	luisteren naar onze inwoners en doen dat met aandacht en
belangstelling.
• zijn actief, rebels, uitdagend en hebben lef.
• zijn benaderbaar en bereikbaar.
• hebben een groot hart voor onze gemeente.
•	zijn een hecht team en onderdeel van een sterke Leefbaar familie.
• zijn er voor alle Krimpenaren: van jong tot oud, van arm tot rijk.
• hebben er zin in, wij zijn Leefbaar!

Geïnspireerd door Pim Fortuijn zet Leefbaar Krimpen zich al sinds
2002 in voor Krimpen en de Krimpenaren. Wij zijn een brede
volkspartij die opkomt voor de hardwerkende Krimpenaar. Dat doen
we door goed te luisteren, hard te werken en vooral aan te pakken.
Wij maken het verschil voor alle Krimpenaren.
We leunen niet achterover maar doen wat we beloven.
Wij presenteren met trots ons verkiezingsprogramma 2022–2026:

Krimpen NU! weer Leefbaar!
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LEEFBAARHEID & VEILIGHEID
Veiligheid zit verankerd in het DNA van onze partij.

We kijken niet weg bij overlast. We durven oorzaken te benoemen en problemen aan te
pakken. Leefbaar Krimpen staat voor een stevige aanpak van criminaliteit en aso-gedrag. Dit
gaan wij doen:
•	Wij maken ons sterk voor meer wijkagenten en meer blauw op straat. De landelijke
norm is veel te laag. We pakken dit met prioriteit op in samenwerking met onze Leefbare
collega’s in de regio.
•	Leefbaar Krimpen investeert in een buurtgerichte aanpak tegen overlast. Wij gaan voor een
keiharde aanpak van aso’s. De tijd van pamperen is voorbij.
•	Er komt extra budget voor handhaving. We introduceren de wijkhandhaver, hét aanspreekpunt
in de buurt.
• Het dumpen van afval naast de containers wordt keihard aangepakt.
•	Er komt een loket waar inwoners een verzoek kunnen indienen voor het
plaatsen van camera’s op plekken waar veel overlast ervaren wordt.
Verbod op
•	Leefbaar Krimpen wil particuliere camera’s bij woningen centraal
verkoop aan de
registeren, zodat de politie deze kan gebruiken.
deur is op initiatief
•	Wij investeren in meer jongerencoaches voor de aanpak van
van Leefbaar
jeugdoverlast en hulp aan kwetsbare jongeren.
•	Het verbod op verkoop aan de deur wordt vanaf 2022 gehandhaafd.
ingevoerd.
• Leefbaar Krimpen is voorstander van een eigen ambulancepost.
•	De brandweerkazerne krijgt voldoende materieel om bij alle calamiteiten
zelfstandig te kunnen handelen. Het buitenterrein van de kazerne wordt
aangepakt.

WONEN
Fijn en betaalbaar wonen voor iedereen.

In ons mooie dorp moet er een betaalbare woning zijn voor iedereen. Dat is een uitdaging,
maar we gaan ervoor. Dit gaan wij doen:
•	Er komt een wijk- en buurtgerichte aanpak ´Prettig wonen in Krimpen´. Schoon,
onderhouden, veilig en sociaal. Dit realiseren we met partners zoals woningcorporaties en
welzijnswerk.
•	
Wij introduceren de wijkmanager. De wijkmanager is de spin in het
web waar inwoners en ondernemers kunnen aankloppen met vragen,
ideeën en klachten over hun wijk.
De
•	Er komen meer woningen voor Krimpenaren. We bouwen
wijkmanager
200 starterswoningen en stimuleren nieuwe woonvormen
is de oren en
zoals flexwonen en tiny houses.

ogen van
de wijk.
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•	Krimpenaren krijgen voorrang op sociale huurwoningen en bij nieuwbouw-(koop)projecten.
•	We maken afspraken met QuaWonen over het verbeteren van de slagingskans voor jongeren
en starters. Speciale tijdelijke woningen worden gebouwd en tijdelijke huurcontracten zijn
bespreekbaar.
•	Wij gaan woningbouwplannen voor betaalbare nieuwbouw(koop)woningen versneld realiseren.
•	Leefbaar vindt de landelijke verplichting om statushouders te huisvesten niet passend bij de
huidige woningmarktcrisis. Reguliere woningzoekers krijgen voorrang op sociale huurwoningen.
Statushouders huisvesten we in tijdelijke woonunits.
•	De starterslening blijft. We brengen de starterslening extra onder de
aandacht van jonge woningzoekenden.
Stop opkopen
•	Er komt een wooncoach die senioren met een verhuiswens helpt
van woningen door
met het vinden van een passende woning.
huisjesmelkers. In d
•	We komen met een plan om leegstaande kantoorpanden om te
e
regio Rotterdam wo
bouwen tot woningen.
rdt
• Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten denken buurtbewoners mee.
38% van de woning
en
•	Langs de IJsseldijk komt een ambitieus nieuw woningbouwgebied
o
pgekocht door
waar 400 woningen gerealiseerd worden.
investeerders.
•	Huisjesmelkers zijn niet welkom in Krimpen. We handhaven actief
de afspraken over de zelfbewoningsplicht.

BESTUUR
Wij staan midden in de Krimpense samenleving!
Leefbaar bestuurt niet vanuit de ivoren toren. Dit gaan we doen:

• We maken een eind aan de arrogante bestuursstijl in Krimpen.
• Wij betrekken Krimpenaren proactief bij het gemeentelijk beleid: uw mening telt!
•	Bij ons staat wijkgericht werken centraal. Bij plannen voor de wijk hebben de Krimpenaren
een belangrijke stem. Bij bouwprojecten en ontwikkelingen in de wijk luisteren we naar
bewoners en omwonenden.
•	Wij investeren in leefbare en gezellige wijken. Elke wijk krijgt een leefbaarheidsbudget.
•	Wij starten met een Denk-en-Doe-mee-Fonds voor
maatschappelijke initiatieven die het woon-, werk- of leefklimaat
verbeteren.
Leefbaar
•	Leefbaar werkt samen met de regio om de belangen van
r
Rotterdam, Leefbaa
onze gemeente te versterken. We investeren in het regionale
Capelle, Leefbaar
netwerk van lokale partijen, want lokale politiek stopt niet bij de
r
aa
fb
e
Le
,
gemeentegrens.
Krimpen

Krimpenerwaard,
Leefbaar
Ridderkerk.
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FINANCIËN
Krimpen moet goedkoper.

Stijgende gasprijzen, inflatie, hogere ziektekostenpremies en een nieuw kabinet dat zich
niet inzet voor inkomstenstijging voor álle inkomensgroepen. Wij maken ons hard voor een
gemeente die goed op de centjes past en de Krimpenaar niet de rekening presenteert.
Dit gaan wij doen:
•	Krimpen is de duurste gemeente van de regio geworden als gevolg van jarenlange
verkeerde keuzes door de gevestigde partijen. U betaalt de rekening! Wij trekken hier
de grens en maken een eind aan de stijgende lijn van de lokale lasten.
•	Wij zijn duidelijk over de gemeentelijke financiën. We laten zien wat
Cijfers op basis van een
we doen met de centen. We zijn zakelijk richting rijk en regio en
meerpersoonshuishouden
komen op voor de Krimpense belangen.
met koophuis t.w.v. 400.000,•	De kosten voor onderhoud van het wegennet van het
Lokale lasten jaarlijks:
Hoogheemraadschap komen niet meer op het bordje
Lokale lasten
van de Krimpenaar. U betaalt nu 56 euro per jaar te veel Capelle a/d IJssel
in Krimpen:
voor slechts een paar meter asfalt.
E 1.156 (=100%)
450 euro hoger
•	Alle Krimpenaren hebben recht op ondersteuning zoals
Krimpenerwaard
dan in
die in de wet is vastgelegd. Wij stoppen de inkomensE 1.437 (+ E 169 = + 12%)
afhankelijke toets voor WMO-hulp in de huishouding.
Capelle a/d IJssel.
•	We onderzoeken of de gemeentelijke begraafplaats
Krimpen a/d IJssel
geprivatiseerd kan worden om hiermee de kosten te
E 1.606 (+ E 450 = + 39%)
verlagen.

ZORG EN WELZIJN
Leefbaar zorgt voor Krimpen.

Krimpenaren moeten te vaak en te lang wachten op goede zorg. Er zijn lange wachttijden voor
jeugdhulp. De psychische problemen onder jongeren zijn zorgelijk en eenzaamheid onder
ouderen groeit, mede als gevolg van de coronapandemie. Er wordt te veel vergaderd in plaats
van een niet-lullen-maar-poetsen-aanpak. Wij zetten de mens weer centraal in plaats van het
systeem. We zorgen voor goede zorg dichtbij. Dit gaan we doen:
•	Toegankelijke zorg en ondersteuning blijft onze prioriteit. Zo komt er een wethouder
seniorenbeleid en een wethouder jeugd en armoede.
•	We maken ons hard voor onze senioren. Zo blijft er voldoende subsidie voor de Belbus én
gebruik van de Belbus wordt gratis voor senioren.
•	We zetten in op actief beleid en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers: de Dag van
de Vrijwilliger en de Dag van de Mantelzorg blijven!
•	We zetten eenzaamheid 365 dagen per jaar op de agenda. Krimpen sluit zich aan bij de Een
tegen eenzaamheid alliantie. Er komt een themaweek en een maatwerk aanpak met een menukaart
van alle activiteiten. Er komen meer financiële middelen voor het bestrijden van eenzaamheid.
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•	Krimpen wordt een dementie-vriendelijke gemeente. Er komt een dementie-convenant waar
	alle zorgpartners hun schouders onder zetten. Het Alzheimer-café blijft en wordt uitgebreid met
een onlinecafé. De dagopvang voor mensen met dementie wordt uitgebreid en wachtlijsten
verdwijnen.
•	Jeugdzorg moet voor elk kind bereikbaar blijven. We zetten in op preventie en vroegtijdige
signalering.
•	Elk Krimpens kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat doen we met het Kansrijke
Start-programma. We leggen de focus op lokaal en laagdrempelig aanbod. Wachtlijsten worden
proactief aangepakt en binnen de regiosamenwerking wordt een efficiëntie-slag gemaakt.
• We maken ons sterk in de regio voor het terugdringen van uithuisplaatsingen van kinderen.
• We stoppen met het plaatsen van kinderen in gesloten jeugdzorg!
•	Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen opgroeien worden zo veel mogelijk opgevangen in
pleeggezinnen of er wordt gekeken naar netwerkplaatsingen.
• Het onderwijs neemt de leiding in dyslexie-begeleiding.
•	Kinderen van gescheiden ouders krijgen toegang tot een buddy-programma met extra
ondersteuning.
•	Er komt een campagne om het percentage kinderen dat deelneemt aan het rijksvaccinatieprogramma te verhogen. Het percentage in Krimpen ligt nu onder de 80%.
•	Wij geven prioriteit aan het voorkomen en het stoppen van huiselijk geweld en
kindermishandeling, seksuele uitbuiting en afpersing, stalking en pesten. Er komt voorlichting
op het basis- en voortgezet onderwijs.
• Krimpen sluit zich aan bij de landelijke Alliantie tegen armoede
Krimpense
•	We bestrijden kansenongelijkheid door aandacht te besteden aan kinderen
die opgroeien in armoede.
kinderen
•	Er komt een sport- en cultuurfonds voor kinderen en volwassenen met een
groeien gezond
minimum inkomen.
en veilig op.
•	Er komt structurele financiering voor Stichting Leergeld Hollandsche IJssel.
De stichting zorgt bijvoorbeeld voor een fiets of laptop voor kinderen zodat
ze op school kunnen meedoen.
•	Er komt een nieuwe webpagina met toegankelijke informatie van alle voorzieningen voor
mensen met een minimum inkomen.
•	Mensen blijven niet hangen in de bijstand. We maken in samenwerking met lokale ondernemers
en organisaties de stap van bijstand naar werk en inzet voor de maatschappij.
•	We gaan aan de slag met de ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire en leveren
maatwerkoplossingen om de gezinnen een goed toekomstperspectief te bieden.
•	Krimpenaren krijgen onafhankelijke cliëntenondersteuning aangeboden op weg naar passende
hulp.
•	Leefbaar Krimpen is klaar met het huidige oppervlakkige LHBTI+-beleid en discriminatie
van LHBTI+-ers. Bij Leefbaar wappert de regenboogvlag wel! Er komt een ambitieus
regenboogbeleid: de Regenboog-agenda met focus op acceptatie en voorlichting in alle
lagen van de samenleving.
•	Lokale en regionale (vrijwilligers) organisaties die zich inzetten voor kwetsbare Krimpenaren krijgen
onze (financiële) steun.
• Welzijnswerk in de wijken wordt uitgebreid en elke wijk krijgt een Huis van de Wijk.
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AFVALINZAMELING
Afvalinzameling moet goedkoper, beter en makkelijker.

Afval op straat is een van de grootste ergernissen. We zien het bijna dagelijks: afvalcontainers
puilen uit. Het afval zwerft door de straten. Mensen die afval naast containers plaatsen moeten
keihard aangepakt worden. Bovendien moet de afvalinzameling goedkoper en makkelijker. Dit
gaan we doen:
•	Er komt een nieuw afvalbeleidsplan. Krimpenaren gaan niet betalen per vuilniszak.
De kosten van afvalinzameling gaan omlaag, maar de vervuiler betaalt.
•	We onderzoeken of het nascheiden van afval – zoals al in Rotterdam en Capelle aan den IJssel
gebeurt - realiseerbaar is.
•	Er komt meer capaciteit voor ondergrondse containers en er komen nieuwe en gebruiksvriendelijke gft-containers. Uw snoeiafval wordt gratis opgehaald.
•	Inwoners kunnen makkelijker meldingen maken van volle containers, storingen en
afvaldumpingen. De afvalcontainer kunt u straks ook openen met een app.
• Woningen op de dijklinten worden aangesloten op alle afvalinzameling-faciliteiten.
•	De milieustraat blijft gratis en onbeperkt toegankelijk én is op zondag open van 12.00 tot
16.00 uur.
•	Zwerfafval pakken we aan in samenwerking met winkeliers, (sport)verenigingen en scholen:
we activeren Krimpenaren om het dorp schoon te houden. Sportverenigingen en scholen
krijgen een zwerfafval-programma aangeboden.

BUITENRUIMTE
Groen, schoon en uitdagend: dat is Leefbaar Krimpen!

Krimpen is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden! Leefbaar Krimpen
investeert de komende periode extra in de kwaliteit van het groen. We planten bomen en
maken Krimpen extra aantrekkelijk voor onze inwoners om te recreëren en te relaxen in de
natuur. Dit gaan we doen:
•	Leefbaar investeert in het gemeentelijk groen en biodiversiteit. Krimpen blijft een groene
gemeente.
•	Elk jaar houden we een wijkschouw samen met u en met wijkagent, wijkmanager en
de wijkboa, waar inwoners kunnen aangeven wat er verbeterd kan worden in de buitenruimte.
•	We geven een upgrade aan het Zwaneneiland met ruimte voor food-, dans- en
kleinschalige muziekevenementen én kleine horeca.
• We planten een voedselbos met fruit- en notenbomen.
•	We versnellen het speeltuinenplan en zorgen voor uitnodigende ontmoetingsplekken voor alle
leeftijden in de buitenruimte.
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EVENEMENTEN, KUNST EN CULTUUR
Krimpen moet gezelliger!

Krimpen mag bruisen en u bepaalt wat het aanbod is. Evenementen en het
kunst- en cultuuraanbod moeten aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Leefbaar
Krimpen wil een levendig centrum met gezellige terrasjes waar jong en oud welkom zijn.
Dit gaan we doen:
EVENEMENTEN
•	Wij realiseren extra budget voor evenementen en er komt minimaal een keer per jaar een
speciaal evenement voor jongeren.
• Evenementen worden mogelijk op zondag. Er komt een locatie in de Stormpolder waar
ook buitenfestivals georganiseerd kunnen worden tot na 23.00 uur.
• Leefbaar versoepelt het evenementenbeleid voor horeca en verenigingen.
•	Er komt meer budget voor het Inwoners Initiatieven Fonds. Hiermee kunnen Krimpenaren in
hun eigen straat een buurt-barbecue of kerstborrel organiseren.
KUNST EN CULTUUR
• Cultuur is en blijft er voor iedereen! We evalueren de cultuurnota en vullen aan waar nodig.
•	Het theaterprogramma in de Tuyter blijft en we zoeken de samenwerking met het Isala theater in
Capelle aan den IJssel.
•	We introduceren de Rotterdampas voor kinderen, mensen met een minimum inkomen
en senioren. Hiermee activeren we gezinnen en senioren om kennis te maken met
kunst en cultuur in de regio.
• Het Kindermuziek-festival wordt nieuw leven ingeblazen. Alle basisscholen doen mee!
• Wij ondersteunen ruimhartig alle Krimpense kunst- en cultuurorganisaties.
•	Er komt extra budget voor de bibliotheek aan den IJssel, specifiek voor het tegengaan van
laaggeletterdheid en ondersteuning van digitalisering. Krimpenaren krijgen alle informatie in
begrijpelijke taal.
• De bibliotheekpas wordt gratis voor inwoners tot 30 jaar.

JONGEREN
Jong zijn in Krimpen is leuk.

De jeugd heeft de toekomst en Leefbaar Krimpen investeert in onze jeugd. Krimpen moet geen
saai dorp, maar een aantrekkelijke gemeente zijn waar je graag wil blijven wonen. Dit gaan we
doen:
•	Jongeren krijgen een stem: we gaan aan de slag met een jongeren-Klankbordgroep.
De jongeren-Klankbordgroep geeft de gemeenteraad en college gevraagd en ongevraagd advies.
•	We introduceren de kinderburgemeester die samen met de kindergemeenteraad de
basisscholen vertegenwoordigt.
• Er komt minimaal een keer per jaar een evenement voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar.
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•	Er komen nieuwe chill-plekken voor jongeren. We realiseren dit samen met jongeren,
jongerenwerk en de buurt. De huidige plekken worden geëvalueerd met aandacht voor overlast
in de wijk: dus geen chill-plek in uw achtertuin.
•	Er komt meer budget voor inzet van jongerenwerk met speciale aandacht voor het mentale
welzijn van de Krimpense jongeren.
•	Voor jongeren is chillen belangrijk. Nu moeten onze jongeren het dorp uit voor plezier. Leefbaar
Krimpen knokt al jarenlang voor een jeugdhonk in de Stormpolder.

ONDERWIJS
Leefbaar investeert in de toekomst.

Elk kind in Krimpen heeft recht op goed onderwijs. Van peuterspeelzaal tot voortgezet
onderwijs. Een veilige plek waar kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen. Het
onderwijsbeleid wordt door de scholen bepaald, maar wij zorgen voor gezonde scholen en een
veilige leeromgeving. Dit gaan we doen:
•	We versnellen het renovatie- en nieuwbouwprogramma voor basisonderwijslocaties zodat onze
kinderen in veilige, gezonde en duurzame scholen onderwijs krijgen.
•	In tegenstelling tot de huidige gymzalen komen er multifunctionele gymzalen zodat
binnensportverenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten.
•	Er is geen ruimte voor een derde voortgezet-onderwijs-locatie. We bouwen geen school
voor de regio maar geven prioriteit aan wonen en groen.
•	We investeren in renovatie of nieuwbouw van het Comenius College zodat dit gebouw ook
voldoet aan de eisen van duurzame en gezonde scholen.
• Er is blijvend aandacht voor pesten op de basisschool en op de middelbare school.
• De bibliotheek op school blijft en wordt uitgebreid met een vestiging op het Comenius College.

SPORT EN SPORTACCOMMODATIES
Leefbaar heeft hart voor sport.

Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Van topsporters tot amateurs, van jong tot
oud. Leefbaar Krimpen stimuleert daarom zoveel mogelijk mensen om gezond te leven en te
bewegen. Goede voorzieningen zijn daarvoor van groot belang. We maken sporten leuk en
toegankelijk. Dit gaan we doen:
•	Sporten wordt voor elke Krimpenaar toegankelijk: er komt een sportfonds voor
inwoners met een kleine beurs.
• Wij investeren in onze binnen- en buitensportterreinen en verenigingen.
•	Wij brengen waar mogelijk sportaccommodaties samen om kosten te besparen en het gebruik
ervan te verhogen.
• Er komt een tweede Gio-court (professioneel sportveld) in 2023.
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•	Er komt een buitenfitnesspark bij de skatebaan én in de Krimpenerhout. Wij doen een extra
investering in de skatebaan en er komt een bmx-parcours.
•	Leefbaar realiseert een Sportfonds met financiële middelen voor een betere toegang tot de sport
voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen.
•	Er komt een laagdrempelig sportprogramma in de wijken voor volwassenen
en ouderen georganiseerd in samenwerking met Synerkri.
Leefbaar heeft
•	Zwembad de Lansingh heeft een levensduur tot 2030. We starten samen
de renovatie van
met de gemeente Krimpenerwaard een onderzoek naar de realisatie van
het DCV terrein
een modern en duurzaam regio-zwembad.
•	Schoolzwemmen komt met een diplomagarantie en er komt ‘natte gymles’
versneld.
voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
•	Er komen uitdagende trim- en hardlooproutes met ledverlichting en
beweeglinten waar leuke en sportieve oefeningen gedaan kunnen worden.

OPENBAAR VERVOER
Krimpenaren reizen snel, duurzaam en comfortabel van A naar B.
Leefbaar Krimpen zet in op goed en comfortabel openbaar vervoer. Daarvoor is een goede
busverbinding heel belangrijk. We realiseren gratis OV voor alle 67-plussers.
Dit gaan we doen:

•	Wij zetten in op een optimale bereikbaarheid van onze gemeente met het OV.
Krimpenaren reizen snel, duurzaam en comfortabel van A naar B.
Terug
• We realiseren gratis OV voor alle 67-plussers.
•	We volgen de ontwikkelingen en de Rotterdamse pilot voor gratis openbaar
met
vervoer voor kinderen tot 12 jaar met interesse.
die bus!
•	Lijn 98 gaat weer rijden volgens de oude dienstregeling
(minimaal 6 x per uur)
•	We realiseren een betere verbinding tussen het centrum van Krimpen en de waterbus,
zodat meer Krimpenaren gebruik kunnen maken van de waterbus.

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
Leefbaar investeert in bereikbaarheid.

Krimpen moet goed bereikbaar blijven. Ook tijdens grote wegwerkzaamheden.
Dit gaan we doen:
•	Het plan Fase 7 - onderdeel van de aanpak Grote Kruising - wordt teruggestuurd naar
de tekentafel. De afrit naar Oud Krimpen wordt niet zomaar geschrapt! Bewoners van
Oud Krimpen worden actief betrokken bij keuzes voor de aanleg van een fietsstraat.
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•	Er komt een Algeracorridor-manager. Dat betekent minder storingen aan de wisselstrook en
werkzaamheden worden goed gecoördineerd.
•	Er komt een P&R-transferium met pendeldienst naar Capelsebrug en de waterbus in
samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard. Hiermee ontlasten we de Algeracorridor en
we verbeteren de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.
•	We realiseren de verbindingsweg tussen de Lekdijk en de N210. Hiermee wordt de Grote
Kruising ontlast, maar wordt ook de Stormpolder beter bereikbaar.
•	Fietsers krijgen de ruimte – er komt een fietsbrug tussen Krimpen en Capelle. Een veiligere en
snellere fietsverbinding die ook als calamiteitenroute door hulpdiensten kan worden gebruikt.
• Samen met onze regiopartners realiseren we met voorrang een drastische beperking
van brugopeningen van de Algerabrug voor pleziervaart. Geen openingen meer tussen
07.00 en 19.00 uur op werkdagen.

VERKEER
Leefbaar maakt ruimte voor auto en fiets.

Leefbaar doet niet aan automobilistje pesten. De auto blijft welkom, maar natuurlijk
stimuleren we gebruik van de fiets. We investeren in veilige wegen en leefbare buurten.
Dit gaan we doen:
•	Er komt een parkeervisie. We zetten in op het voorkomen van parkeeroverlast door waar nodig
parkeerplaatsen toe te voegen aan het bestaande aanbod. Op veel locaties is de gehanteerde
parkeernorm niet realistisch.
•	Er komen voldoende fiets- en scooterparkeerplaatsen.
•	Deelscooters krijgen afgebakende centrale parkeerplaatsen in de wijk zodat verslonzing van de
buitenruimte wordt tegengegaan.
•	Het parkeerbeleid voor elektrische auto’s wordt met prioriteit opgepakt
en we pakken parkeerproblemen en overlast bij kerken en
sportverenigingen aan.
• Parkeren bij winkelcentra en in het centrum van Krimpen blijft gratis.
Er komen
•	De fietsverbindingen en fietspaden worden veilig(er) en fietsvriendelijker.
parkeerplaatsen
•	Er komt een nieuwe verkeersvisie. In de wijken is de auto te gast. Spelen
voor
op straat heeft prioriteit: we herintroduceren het woonerf (15 km).
.
rs
te
o
co
deels
Onveilige wegen zoals de Ouverturelaan en woonerven worden aangepakt.
•	We pakken gevaarlijke kruisingen aan.
•	Er komen veilige oversteekplaatsen bij scholen en er komt een
oversteekplaats bij winkelcentrum de Korf.
•	Alle trottoirs en voetpaden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers: het zijn geen
parkeerplaatsen voor deelscooters.
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ENERGIE EN DUURZAAMHEID
Aan de slag met duurzaamheid… maar niet ten koste van
uw portemonnee.

Leefbaar Krimpen gaat aan de slag met de energietransitie, maar zonder dat het door de
gemeente wordt opgelegd. Zonder dat het onze inwoners geld kost en stap voor stap. Dit gaan
we doen:
•	We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op woningen, gemeentelijk
vastgoed, scholen en sportzalen en helpen woningeigenaren met
Samen met
het opzetten van energiecoöperaties voor hun eigen straat of
Leefbaar
buurt. De opbrengst van gemeentelijke zonnepanelen investeren
wij in verduurzamingsprojecten ten behoeve van maatschappelijke
Krimpenerwaard zij
n
organisaties.
wij tegen plaatsing
van
•	De duurzaamheidslening blijft en wordt proactief onder de aandacht
w
in
d
m
o
lens langs onze
gebracht van onze inwoners.
gemeentegrenzen.
•	We investeren niet in gemeentelijke windmolens in de Stormpolder.
We verzetten ons in samenwerking met Leefbaar Krimpenerwaard
tegen plaatsing van windmolens langs onze gemeentegrenzen.
•	Er komen innovatieve laadplekken voor elektrische auto’s, maar niet ten koste
van reguliere parkeerplaatsen. We denken bijvoorbeeld aan lantaarnpalen met laadopties.
• Krimpenaren worden niet gedwongen om van het gas af te gaan.
•	Bij een overstap naar stadsverwarming of een warmtenet komen de extra kosten voor
aanpassing van de woning niet voor rekening van de Krimpenaar.
• We stimuleren de inzet van elektrische stadsbussen.
• Het gemeentelijke wagenpark wordt verduurzaamd.

ECONOMIE
Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen. Weg met
de bemoeizucht!

Leefbaar Krimpen is trots op de Krimpense ondernemers. Harde werkers met een nietlullen-maar-poetsen-mentaliteit. Veel ondernemers hebben het zwaar als gevolg van de
coronapandemie. Wij blijven de ondernemers steunen. Dit is wat we doen:
•	Krimpenaren bepalen zelf waar en wanneer ze gaan winkelen. De winkels blijven open op
zondag en dit wordt zelfs uitgebreid.
•	Krimpen moet een aantrekkelijk winkelaanbod hebben en houden. De huidige
winkelcentra blijven bestaan en we stimuleren modernisering van de winkelcentra.
• Leefbaar realiseert een verruiming van de horeca-openingstijden en het terrassenbeleid.
• We stimuleren vestiging van horeca en er wordt geïnvesteerd in een horecaplein met terrassen.
• Krimpen krijgt een aantrekkelijk ondernemersklimaat met zo min mogelijk regeldruk.

12

Verkiezingsprogramma Leefbaar Krimpen
•	Het MKB staat bij ons centraal. De hardwerkende middenstander faciliteren we met minder
regeltjes en een ondernemersloket.
• Het inkoopbeleid van de gemeente legt de focus op lokale en regionale ondernemers.
•	De toekomst van het EMK-terrein is onzeker omdat het terrein niet volledig
gesaneerd kan worden. De veiligheid van omwonenden en natuur moet
100% gegarandeerd worden door de Rijksoverheid en het aankoopbedrag
Er komt een
dat de gemeente heeft betaald willen we terugzien. We eisen een nieuwe
oplossing
damwand en garantie dat er geen geuroverlast optreedt. Leefbaar wil in
t
e
h
voor
deze raadsperiode een alternatieve bestemming voor het terrein realiseren.

EMK-terrein.

LEEFBAAR
KRIMPEN

LIJST
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