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De basis is een christelijke levensovertuiging en wij vinden onze inspiratie 
hiervoor in de Bijbel. We staan op de schouders van hen die ons hierin 
voorgingen.

Vanuit die basis zoeken we naar kansen voor de inwoners van de 
Krimpenerwaard. Zij zijn belangrijk voor ons, hoe ze ook georganiseerd zijn: als 
ondernemerskring, geloofsgemeenschap, vereniging of gewoon als burger.

De ChristenUnie staat niet op zichzelf. We wonen in een polder, niet op een 
eiland. We onderhouden contacten met andere lokale afdelingen, met de 
provinciale afdelingen en met de landelijke politiek. Maar we zijn daaraan niet 
schatplichtig. De ChristenUnie Krimpenerwaard heeft haar eigen uitdagingen en 
kiest van daaruit positie. Wij kennen nu eenmaal de streek beter dan Den Haag 
die kent.

Dit is voor ons belangrijk:

•

•

•
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Allereerst dit: we heten wel Krimpenerwaard, maar we willen niet krimpen! Het is 
goed wonen en werken hier en dat moet vooral zo blijven. Dat begint al met de wens 
van jongeren hier te kunnen wonen. Dat is belangrijk voor de kernen: zonder jongeren 
zijn die op termijn als gemeenschap ten dode opgeschreven. Bovendien is het signaal 
dat aan de jongeren wordt afgegeven momenteel dieptreurig. We zeggen eigenlijk: 
‘We hebben gewoon geen plek voor jullie.’ Dat kunnen we als overheid gewoon niet 
maken! Aanpak van de woningnood is dus prioriteit nummer één! Dat betekent extra 
woningbouw, met name voor starters en jonge gezinnen. Het gaat ons om betaalbare 
woningen en daarbij moet de gemeente het voortouw nemen. We kunnen dit niet aan 
de markt overlaten! Wij hechten hierbij veel belang aan een goede samenwerking met 
de verschillende woningbouwverenigingen. Het aanstellen van een bouwcoach vinden 
wij een goed idee; die kan ook bewaken dat huizen terechtkomen waar ze horen: bij de 
bewoners en niet bij beleggers. Dat noem je zelfbewoningsplicht.

Wonen in de Krimpenerwaard

We streven ernaar dat er voor starters betaalbare woningen worden gebouwd. We 
zetten in op verantwoorde nieuwbouw voor starters en jonge gezinnen, met name 
en waar mogelijk aan de randen van de kernen. 

Voor de leefbaarheid in de kernen zijn groene verblijfsplekken, zoals parken en 
parkjes, van groot belang. Met behoud van deze groene plekken kijken we bij 
herontwikkeling waar eventuele hogere nieuwbouw mogelijk is. 

We willen binnen 10 jaar 3000 woningen erbij bouwen. Dit is in lijn met de landelijke 
opgave. Dit betekent dat we maximaal 1,5% van de totale groene ruimte volbouwen.

We zetten in op beleid waarbij een zekere verhouding tussen verschillende 
categorieën woningen wordt gerealiseerd. Minimaal 30 procent hiervan 
moet sociale woningbouw zijn. Een dergelijk percentage moet ook worden 
vastgelegd voor woningen in het segment van de middenhuur en voor betaalbare 
koopwoningen.

We voeren op gemeentelijk niveau zelfbewoningsplicht in. Per 1 januari 2022 is de 
opkoopbeschermingsregeling van kracht geworden; hieop willen we volop inzetten. 
Bij nieuwbouwprojecten willen we eigen bewoners voorrang geven.

Concreet: 

•

•

•

•

•

Betaalbare woningen
voor starters.

“
Aan de andere kant van de levenslijn vinden we de senioren. Vaak wonen zij ruim, 
volgens henzelf soms te ruim, maar stromen ze niet door omdat wat hun geboden 
wordt niet aansluit op wat ze hebben en ook veel duurder is. Daar ligt een uitdaging 
die we graag aangaan.
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Wij zetten ons in voor kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers in de 
Krimpenerwaard. Daarbij is bijzondere aandacht voor duurzaamheid en innovatie, 
in samenhang met een harmonieuze ontwikkeling van onze mooie leefomgeving 
en onze inwoners. Daarnaast zijn kennis en kunde van werkgevers en werknemers 
belangrijke voorwaarden om de economische activiteiten in de Krimpenerwaard 
naar buiten te profileren. Maar niet iedere burger kan op dezelfde wijze in onze 
productie- en prestatiecultuur meekomen. Wij staan voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, waarbij zowel overheid als bedrijfsleven door middel van 
re-integratie en/of begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, vrijwilligers- 
en leerwerktrajecten werkgelegenheid bieden aan mensen die moeilijker kunnen 
meekomen. De afgelopen raadsperiode heeft onze wethouder laten zien dat dit 
mogelijk is.

Werken in de Krimpenerwaard

Een goed ondernemersklimaat waarbij het bedrijfsleven erop kan rekenen dat de 
gemeente hen klantgericht en faciliterend tegemoet treedt. Kenmerkend hierbij 
zijn een goede digitale dienstverlening en een proactieve opstelling richting 
ondernemers bij de toepassing van nieuwe subsidieregelingen.

MKB-vriendelijk aanbesteden. Om MKB-bedrijven in de praktijk meer 
mogelijkheden te geven bij overheidsaanbestedingen, willen we er zorg voor dragen 
dat het papierwerk tot een minimum wordt beperkt, opdrachten zo min mogelijk 
geclusterd worden en de gunningseisen niet onnodig zwaar zijn.

Koplopers uitdagen een leeg pand/lege panden in te richten als broedplaats 
van innovatie, o.a. voor jongeren en startende ondernemers. Innovatie- of 
duurzaamheidsprijs uitloven.

Uitbreiding van bedrijventerreinen na behoeftepeiling en alleen indien 
revitalisering van de bestaande bedrijfsterreinen onvoldoende uitkomst biedt. 
Bij nieuwe bedrijfsterreinen is oog voor concrete compensatie van natuur- en/of 
recreatiemogelijkheden. 

Goede bereikbaarheid van de winkelgebieden en duidelijke bewegwijzering (onder 
andere naar parkeermogelijkheden). Buitenactiviteiten en buitenterrassen zijn zeer 
welkom, zolang deze in te passen zijn in de omgeving. 

Samen met ondernemers werken aan het vitaal houden van winkelgebieden. 

Bevorderen samenwerking tussen musea, horeca, detailhandel en gemeente ter 
versterking van de historische stads- en dorpskernen als recreatieve trekpleister.

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

•

Wat ons op het lijf geschreven is, is creativiteit. We zoeken bijvoorbeeld naar 
gebouwen, waaronder leegstaande winkels en verlaten bedrijventerreinen, die 
we kunnen ombouwen tot woningcomplexen en woonwijken. Dat geldt ook voor 
agrarische panden. 

Naast starters hebben we ook oog voor onze ouderen. We creëren aanbod voor 
senioren om doorstroming te stimuleren. Via Welzijn Krimpenerwaard organiseren 
we voorlichting over en begeleiding van doorstroming (seniorenmakelaar). 

Concreet: 

•

Er vindt een gemeentebrede inventarisatie van leegstaande gebouwen plaats, 
als basis van een proactieve herontwikkeling van woningen. Te denken valt aan 
vrijkomende agrarische bebouwing, maar ook andere bedrijfspanden, kantoren of 
winkels. Iedere vierkante meter kunnen we gebruiken.

Bij renovatie en nieuwbouw van winkelpanden wordt het wonen boven winkels 
gestimuleerd.

We voeren op gemeentelijk niveau zelfbewoningsplicht in. Per 1 januari 2022 is de 
opkoopbeschermingsregeling van kracht geworden; hierop willen we volop inzetten. 
Bij nieuwbouwprojecten willen we eigen bewoners voorrang geven.

Concreet: 

•

•

•

Maar als het gaat om het ontwikkelen van bouwplekken voor huizen en bedrijven, 
hebben we het niet alleen voor het zeggen. Daarvoor moeten we naar de provincie. 
Voor een stevig gesprek over de toekomst van de Krimpenerwaard. Voor een lobby dus. 

Dat betekent dat we een actieve lobby richting de provincie voeren om dit mogelijk 
te maken.

Concreet: 

•
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Onze streek is een plaatje en moet een plaatje blijven: natuurgebieden, weilanden, 
rivieren, lintbebouwing, de historische stadjes en landelijke kernen, en dat alles in 
de buurt van Gouda en Rotterdam en iets verder weg naar het oosten Utrecht. Dat 
vraagt om creatief ruimtelijk beleid. In de gemeenteraad is daarom een visie op de 
toekomst neergelegd in de nota Omgevingsvisie. Daarin gaat het om mogelijkheden 
en ambitie: wat wil je en wat kun je bereiken? Er zijn tegengestelde belangen. Ruimte 
voor de natuur en tegelijk ruimte voor de boer levert een spanningsveld op. Wij willen 
de boeren betrekken in de aanpak van problemen als bodemdaling en stikstof. ‘Goed 
rentmeesterschap’ heet zoiets. Het heeft te maken met onze uitgangspunten. 

Van de mooie omgeving waarin we wonen en/of werken kunnen we meer genieten dan 
we zelf doen. We maken ons graag sterk voor het scheppen van recreatieplekken. Die 
kunnen we ook aanbieden aan recreanten uit de grote steden in de regio. Kleinschalige 
recreatie dus. Door er met horeca op in te spelen, biedt deze recreatie ons ook 
economische voordelen.

Een groene Krimpenerwaard

Een toekomstbestendige, duurzaam werkende agrarische sector met een gezonde 
economische basis. Deze is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen 
en energie en produceert in balans met dier, plant en leefomgeving.

Wij willen agrariërs en andere inwoners in de buitengebieden die nevenactiviteiten 
willen ontplooien, zoals bijvoorbeeld een bed&breakfast, een landwinkel of 
kleinschalige recreatiemogelijkheden, vanuit de gemeentelijke organisatie de 
ruimte bieden.

De schade aan weilanden, die wordt veroorzaakt door onder andere zwanen en 
ganzen, kan alleen op de provincie worden verhaald. De procedures hiervoor 
zijn veel te ingewikkeld. Wij willen een stevige lobby bij de provincie om deze 
procedures voor onder andere agrariërs sterk te vereenvoudigen.

We stimuleren kleine windmolens bij boerderijen (ashoogte maximaal 15 meter).  
We zetten in op totale zelfvoorziening van boerderijen op het gebied van energie. 

Concreet: 

•

•

•

•

Een duurzame economie en zondagsrust; opening van winkels van maandag tot en 
met zaterdag blijft het uitgangspunt. De huidige regelgeving wordt gecontinueerd. 
Actieve rol gemeentelijk bestuur bij bemiddelen tussen lokaal bedrijfsleven en 
langdurig werkzoekenden.

Investeren in goede infrastructuur waaronder een veilige en efficiënte ontsluiting 
buitendijkse bedrijventerreinen.

Een gezond MKB-klimaat is ons veel waard. We willen een topnotering op het lijstje 
van MKB-vriendelijkste gemeenten.

•

•

•

We zetten ons in voor kansen voor 
bestaande en nieuwe ondernemers.

“
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Duurzaamheid is meer dan zomaar een woord: het is een nieuwe manier van 
denken en werken. Daarbij verdient energietransitie, dus het overgaan op andere, 
hernieuwbare energiebronnen, de grootst mogelijke zorg en aandacht. Omdat we 
geen eiland vormen, maar verbonden zijn met andere gemeenten in het Groene Hart, 
werken we op dit moeilijke terrein graag samen. De ChristenUnie maakt de burgers 
graag enthousiast voor warmtepompen en zonnepanelen. Daken van stallen en andere 
bedrijfspanden zijn vaak prima locaties daarvoor. Wij willen betrouwbare voorlichting, 
vooral m.b.t. subsidiemogelijkheden. We kunnen ons voorstellen dat de bewoners door 
de bomen het bos niet meer zien en maken hen graag wegwijs. 

Een duurzame Krimpenerwaard

Nieuw te realiseren panden dienen zoveel mogelijk zelf voor hun energievoorziening 
te zorgen. Daartoe worden er voorwaarden opgesteld bij nieuwbouw.

Er ligt nog een hele uitdaging bij het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad. Naast laagdrempelige voorlichting en begeleiding worden 
bewoners ook financieel gestimuleerd via onder andere duurzaamheidsleningen.

We zetten in op de toepassing van zonnepanelen en aardwarmte; pas daarna op 
windturbines.  De ChristenUnie Krimpenerwaard blijft sterk inzetten op een voor alle 
inwoners aantrekkelijke en betaalbare regionale energiestrategie (RES). 

Wij pleiten voor simpele procedures bij vergunningverlening en duidelijke en voor 
iedereen inzichtelijke subsidiemogelijkheden bij het verduurzamen van woningen. 

Het verduurzamen van woningen moet ook voor mensen met een smalle beurs 
financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

Concreet: 

•

•

•

•

•

Onze streek is een plaatje 
en moet een plaatje blijven.

“
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Veilig wonen... op verschillende vlakken is dat inderdaad het geval. Maar niet overal. 
Neem de N-wegen die door de gemeente lopen en de grote hoeveelheid ongelukken 
die we daarop jaarlijks hebben, ook met dodelijke afloop. Nu zijn de N-wegen een 
zaak van de provincie. Ook over de landwegen heeft de gemeente geen zeggenschap. 
Daarvoor moet men bij het Hoogheemraadschap zijn. We trekken daar dus graag 
aan de bel. En wat betreft zaken die wel op het bord van de gemeente liggen en wat 
ons na aan het hart gaat: de verkeersveiligheid voor de jeugd, schoolzones, veilige 
fietspaden door snelfietsroutes aan te leggen, en ook veilige fietsparkeerlocaties 
met oplaadvoorzieningen. Onder veiligheid verstaan we ook dat voor pestgedrag en 
discriminatie geen enkele plaats is. Preventie en aanpak van criminaliteit moet hoog 
op de agenda blijven. De Krimpenerwaard kent vooralsnog geen zeer grote problemen 
met zware criminaliteit, maar we wonen niet op een eiland. Ook ondermijning en 
verweving van onder- en bovenwereld vormen een risico dat niet onderschat moet 
worden.  

Een veilige Krimpenerwaard

Blijvende aandacht voor veilige schoolroutes. 

Waar mogelijk Kiss & Ride-zones bij scholen realiseren.

De gemeente moet in overleg treden met het Hoogheemraadschap en de provincie 
over de handhaving van de maximumsnelheid op gevaarlijke punten op de door hen 
beheerde wegen. 

Onderzocht moet worden of een route om de dorpskern van Berkenwoude 
heen voor agrarisch verkeer kan worden gerealiseerd, om de zo de dorpskern te 
ontlasten. 

Vergelijkbare situaties in andere kernen willen we eveneens op deze manier 
verbeteren.

Vanuit Rotterdam wordt een snelfietsroute naar Krimpen aan den IJssel ontwikkeld; 
wij willen dat deze wordt doorgetrokken naar Schoonhoven en zo mogelijk ook in 
oostelijke richting. 

Voldoende BOA’s en (wijk)agenten in alle kernen, die in nauw contact met de 
inwoners staan. 

Het voeren van de strijd tegen drankmisbruik, drugsgebruik, lachgas en 
tabaksverslaving samen met jongerenwerkers, scholen, ouders, kerken, 
verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

Het weren van coffeeshops.

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

•

•

De gemeente is een overheid maar heeft zelf ook een overheid: in Den Haag. Die 
overheid dwingt bij de gemeenten bijvoorbeeld een sluitende boekhouding af. Daarbij 
komt dat veel geldstromen bestaan uit geoormerkt geld. Dat kunnen we niet zomaar 
aan andere doelen uitgeven. We kunnen wel in Den Haag aan de bel trekken om te 
zeggen wat beter kan. De gemeente moet dus keuzes maken, en de vraag is waarop je 
inzet. De marges zijn smal. Het gaat om de volgende terreinen:

•   Jeugdzorg/GGZ
•   WMO
•   Onderwijs

De allereerste jeugdzorg is preventie. Dat hebben we al vastgesteld en doen het graag 
nogmaals: elk kind dat bij de Jeugdzorg/GGZ wordt aangemeld, heeft al een verdrietig 
traject achter de rug. Waar we dat kunnen voorkomen, is dat eerste taak. Soms lopen 
zaken verkeerd buiten de macht van de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdpsychiatrie. De Rijksoverheid heeft die taak bij de 
gemeenten over de schutting gegooid en daarmee een bezuiniging gecreëerd.

De gemeente moet inzetten op vroegsignalering. Zorg moet de belangrijkste drijfveer 
zijn, niet in de eerste plaats de financiën. We moeten de zorg bijzondere aandacht 
blijven geven: het betere is de vijand van het goede. Langslepende zorg hoeft nog 
geen teken te zijn van kwaliteit.

Met de WMO kan de gemeente zich van haar beste kant laten zien: maatwerk en één-
op-één contact. De ChristenUnie denkt vanuit de burger, met name vanuit de burger 
die een extra duwtje in de rug nodig heeft. Degenen die huishoudelijke hulp nodig 
hebben om zelfstandig te blijven, moeten die kunnen krijgen. Maar niet alles kan: 
degenen die bovenmodaal verdienen, moeten die hulp zelf financieren.

Het onderwijs is van de samenleving. De gemeentelijke overheid dient zich dan ook 
bescheiden op te stellen, maar juist dat kan de kracht van de gemeente zijn. Het gaat 
om iets fundamenteels: de vorming van de nieuwe generatie burgers. Zij moeten straks 
de maatschappij vormen waaraan wij nu werken. Kinderen zijn niet allemaal hetzelfde; 
ze zijn wel allemaal gelijk en moeten dezelfde kansen krijgen. De gemeentelijke 
overheid is hier vooral stimulerend: wat kan de gemeente doen bij de aansluiting van 
onderwijs op het bedrijfsleven? Wat voor opleidingen hebben we nodig om straks een 
goede plek in de samenleving te vinden? En de overheid kan het goede voorbeeld 
geven, bijvoorbeeld door stageplekken aan te bieden.

We voelen de gevolgen van de coronacrisis volop. Veel inwoners ervaren nog dagelijks 
de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen.  De 
maatregelen tegen corona hebben sporen achtergelaten, op sociaal vlak en op 
psychisch vlak. We konden elkaar niet meer ontmoeten, elkaars mening nuanceren. 
Polarisatie is een feit.

Een sociale Krimpenerwaard
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Gezin
De ChristenUnie ziet het gezin als het belangrijkste sociale verband in de samenleving. 
Daarbij staat het belang van het kind centraal. Daarom vinden wij het opvoeden van 
kinderen een mooie en belangrijke verantwoordelijkheid die eerst en vooral berust 
bij de ouders en dus niet mag verschuiven naar scholen, kinderopvang en andere 
instanties. Waar zich problemen voordoen moet bekendheid met en een goede 
toegang tot de hulpverlening/ondersteuning gewaarborgd zijn. 

Onderwijs
Onze jeugd heeft de toekomst. De ChristenUnie hecht daarom, in aanvulling op het 
gezin, aan een goede begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid. 

Wij vinden het van belang dat gemeente en onderwijsinstellingen intensief 
samenwerken als het gaat om zorg, opvoedondersteuning, signalering van problemen 
bij jongeren en het borgen van een veilige schoolomgeving. Met name denken we 
hier aan het signaleren en optreden tegen pesten en uitsluiten. Pesten en uitsluiten 
zijn belangrijke oorzaken van depressie bij kinderen en zelfs bij volwassenen. Het 
schoolmaatschappelijk werk heeft daarbij een bijzondere rol. 

Op het eerste gezicht lijkt laaggeletterdheid niet zo’n groot probleem voor de 
Krimpenerwaard. De ChristenUnie Krimpenerwaard heeft in het verleden aandacht 
gevraagd voor dyslexie (naar aanleiding van een concrete hulpvraag). Als de nieuwe 
‘Wet Inburgering’ ingaat op 1 januari 2022, komt de regie bij het inburgeren in handen 
van de gemeente. We krijgen er dus een verantwoordelijke taak bij. Die begint met 
taalcursussen en de begeleiding van de cursisten. Daarvoor moeten gekwalificeerde 
mensen worden gevonden en benoemd. Een aandachtspunt van belang is dat de 
financiële verantwoordelijkheid ook bij de gemeente komt te liggen. We moeten dus 
de vinger aan de pols houden. Overschrijden we de budgetten niet? Is de kwaliteit 
gewaarborgd?

Hulpverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn; de gemeente zorgt ervoor dat 
inwoners zich eenvoudig op de hoogte kunnen stellen over waar zij met hulpvragen 
terechtkunnen.

De gemeente Krimpenerwaard ondersteunt de pilot “Mockingbird” om 
pleegkinderen en -ouders te ondersteunen.

Concreet: 

•

•

Het gaat niet meer om ‘ik’ 
maar steeds meer om ‘wij’.

“

Ook in de Krimpenerwaard is de teleurstelling groot: men is teleurgesteld in de 
overheid, maar eigenlijk ook in de samenleving zelf. Mensen voelen zich niet begrepen, 
niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. De ChristenUnie is zich bewust van het 
feit dat onze samenleving ter discussie staat.  Daarmee is niet alles gezegd. Als het 
erop aankomt hebben we oog voor elkaar. Dat hebben we ook gezien. We zijn in staat 
om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te 
werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om 
‘wij’. Nog voor dat de term participatiesamenleving was uitgevonden was dit al één 
van de leidende principes van de ChristenUnie: iedereen telt, ongeacht prestaties, 
seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Het is volkomen duidelijk dat iedereen er 
op zijn of haar manier mag zijn. Participatiesamenleving, dat betekent ook dat je je 
buurman aanspreekt als hij zijn hond op een speelveldje laat poepen of als je iemand 
aanspreekt die zijn afval op straat gooit in plaats van in de prullenbak. Als we over 
participatie spreken moeten we ook naar ons eigen gedrag kijken. De ChristenUnie 
Krimpenerwaard heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken!

De zorg kan niet zonder mantelzorg. Duizenden mensen zorgen voor een partner, een 
gehandicapt kind of voor buren. Dit vraagt vaak te veel van mensen.

Ondersteuning van mantelzorgers door aanbieden respijtzorg, dat wil zeggen 
effectieve verlichting door o.a. het aanbieden van dagbesteding en kortdurende 
logeerzorg. 

Minderjarige, met mantelzorg belaste kinderen verdienen bijzondere aandacht. 

Concreet: 

•

•
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Prima als mensen ervaringsdeskundigen inzetten in het vrijwilligersnetwerk en 
de welzijnsstichtingen. Het is helemaal de Krimpenerwaard op zijn best: hulp van 
vrijwilligers uit kerken en diaconieën en andere netwerken. Dat moeten we koesteren. 
Belangrijk is wel dat er regie wordt gehouden op de noodzakelijke hulp. Ook in de 
Krimpenerwaard is er zorgmijding, mensen schamen zich voor hun problemen, denken 
ten onrechte dat ze het zelf wel kunnen oplossen of er zijn financiële barrières. Wij 
vragen hier nadrukkelijk aandacht voor.
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het 
functioneren van de maatschappij zoals die nu is. Zij verdienen aandacht en steun, juist 
in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang zelfstandig of met zelf 
georganiseerde hulp uit het eigen netwerk hun weg te vinden. Vaak ontstaat wel een 
verminderde mobiliteit door lichamelijke of geestelijke klachten.

Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en 
zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. 

Om zorgmijding te voorkomen, willen we een campagne die schaamte voor 
problemen bespreekbaar maakt, waardoor mensen zich sneller over hun schroom 
heen kunnen zetten.

De gemeente is benaderbaar voor vrijwilligersorganisaties en welzijnsstichtingen; zo 
wordt voorkomen dat goede initiatieven langs elkaar heen gaan werken.

We ondersteunen de pilot ‘wijk-GGD’. Deze pilot moet de drempel om melding 
te maken verlagen. Samen met woningcorporaties, de politie en de Stichting 
KernKracht (met ervaringsdeskundigen) worden inwoners die hulp nodig hebben in 
beeld gebracht en krijgen zij de nodige ondersteuning. Op deze manier wordt een 
hulpverleningsproces in de gang gezet en blijft niemand die zorg nodig heeft onder 
de radar.

De welzijnsstichting voor ouderen en de ouderenbonden blijven belangrijke partners 
voor de gemeente op het gebied van beleid ten behoeve van ouderen.
In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe 
voorzieningen met een sociale functie zoals vervoersvoorzieningen, dagbesteding, 
huishoudelijke hulp, boodschappendienst of maaltijdverzorging in stand kunnen 
blijven. 

Sport en bewegen voor ouderen wordt één van de speerpunten in het gemeentelijke 
sportbeleid.

De ChristenUnie wil dat ouderen van 70+ standaard een bezoek krijgen vanuit het 
wijkteam/welzijnsorganisaties (evt. door vrijwilligers) om (verborgen) problemen, 
zoals eenzaamheid, op te sporen.

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

Goed onderwijs in de Krimpenerwaard door een breed aanbod van bijzonder en 
openbaar onderwijs. 

Verbeterde aanpak - in overleg met de scholen - ten aanzien van vroegtijdige 
opsporing van dyslexie en andere vergelijke problemen.

Goede bibliotheekvoorzieningen: dit is onder meer van belang voor het 
leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot (digitale) informatie is van belang 
voor al onze inwoners. Het behoud van de bibliobus in kleine kernen. 

De gemeente coördineert taalcursussen voor laaggeletterden.

Het stimuleren van muzieklessen op scholen. Muziek is een belangrijk 
communicatiemiddel. Muziek maakt kinderen slimmer, creatiever, zorgt voor een 
betere samenwerking in de klas en de schoolprestaties van leerlingen verbeteren 
door muziek op diverse vlakken. 

Veilig binnenmilieu in scholen. Goede ventilatiesystemen zijn van groot belang ter 
bestrijding van infectieziekten - en ook niet onbelangrijk, ze bevorderen een goede 
concentratie.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor het bekostigen van zwemlessen.

Korte doorlooptijden bij gemeentelijke hulpaanvragen, snellere indicering. 

Het stimuleren van gezonde voeding, zoals minder suiker, fruit op school en werk, 
het stimuleren van de bewustwording wat betreft vitaminetekorten. Bijvoorbeeld 
vitamine D3 is belangrijk ter voorkoming van infecties en andere aandoeningen. 
Diabetes type 2 is een leefstijlziekte, hierbij is op vele manieren winst te behalen. 

De gemeente maakt zich sterk voor betaalbaar en passend vervoer voor leerlingen 
die gebruik maken van speciaal onderwijs. 

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zorg voor inwoners in een kwetsbare situatie
Mensen in een kwetsbare situatie zijn onder andere mensen die te maken hebben 
met problemen op het gebied van, bijvoorbeeld, (geestelijke) gezondheid, handicaps, 
verslaving of (on)gezonde voeding. Daarmee hebben we het dus niet alleen over 
jongeren. De vooruitzichten op financiële tekorten in de zorg vragen van ons dat 
we nú nadenken. Wat is er nodig voor voldoende zorg? Aandachtspunt is dat we de 
juiste balans moeten weten te vinden tussen hulp uit je netwerk en professionele 
hulp. Tijdige professionele hulp kan meer kosten besparen dan goedbedoelde hulp uit 
iemands netwerk.
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Zorg voor vluchtelingen en statushouders
De gemeente Krimpenerwaard heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede 
opvang van vluchtelingen. Mensen die om hun leven te redden huis en haard hebben 
verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons ervan bewust dat het 
draagvlak hiervoor soms niet breed is. Voor de ChristenUnie is het een taak voor de 
hele samenleving. Dus ook voor de Krimpenerwaard. Daarbij is integratie geen keuze 
maar een morele verplichting. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk 
opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat 
gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De 
ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen.   
Integratie is en belangrijk issue: nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen 
meedoen in de samenleving. Dat gaat het beste als men werk heeft; of anders 
vrijwilligerswerk doet. En als we het over ‘je verantwoordelijkheid nemen’ hebben: dat 
geldt ook voor vluchtelingen.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar 
waakt er ook voor dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. 

Initiatieven vanuit de samenleving zoals, Krimpenerwaard Intercultureel en 
Vluchtelingenwerk, verdienen aanmoediging en ondersteuning. 

Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers in de Krimpenerwaard ervaren dat de 
Nederlandse normen en waarden leidend zijn.

De gemeente Krimpenerwaard ontwikkelt lokaal beleid (samen met COA, IND, 
Krimpenerwaard Intercultureel, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, 
scholen, kerken en bedrijfsleven) in de vorm van een lokaal beleidsplan voor 
snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers binnen de wettelijke taken en 
mogelijkheden.

Concreet: 

•

•

•

•

Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar 
onderwerp; zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van 
kerken of andere organisaties die met zingeving bezig zijn.

De Krimpenerwaard wordt een dementievriendelijke gemeente door medewerkers, 
die daarvoor gekwalificeerd zijn, een gerichte training ‘Samen Dementievriendelijk’ 
aan te bieden, dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de juiste zorg 
en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De gemeente neemt het voortouw om met huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch 
deskundigen en verpleeghuizen voor elke wijk één plan over de organisatie 
van ouderenzorg te maken. Per kern is er één herkenbaar en aanspreekbaar 
wijkverpleegkundig team. De keuzemogelijkheid voor identiteitsgebonden zorg blijft 
gewaarborgd.

De website van de gemeente is ‘ouderen-proof’. Per kern is er een actuele sociale 
kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.

Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig 
digitaal vaardiger te maken.

•

•

•

•

•

Dak- en thuislozen
In de Krimpenerwaard signaleren we weinig dak- en thuislozen. Maar als ze er 
zijn, hebben we weinig tot geen voorzieningen om deze mensen op te vangen. De 
ChristenUnie vraagt hiervoor aandacht. Mogelijk kan er een centrale voorziening 
worden getroffen, wanneer er sprake is van excessen. We vragen ook aandacht voor 
mensen met een acute woonvraag bijvoorbeeld vanwege een scheiding of schulden. 
Op dit moment zijn deze inwoners toegewezen op buurgemeenten zoals Gouda of 
Capelle aan den IJssel.

Ondanks de stevige discussie die dit onderwerp oplevert, is het noodzakelijk dat de 
gemeente een locatie toewijst voor zogenaamd ‘maatwerkwonen’ (in de volksmond 
bekend als Skæve Huse). Die verantwoordelijkheid moeten we niet uit de weg gaan. 
Wel is het van groot belang dat dit in overleg met mogelijke omwonenden gebeurt. Zij 
ervaren immers de last van het onaangepaste gedrag.

De gemeente treedt in overleg met bijvoorbeeld diaconieën van kerken en 
welzijnsstichtingen om een tijdelijke opvangmogelijkheid voor dak- en thuislozen op 
te zetten.

Als er wordt overgegaan tot het plaatsen van een unit voor maatwerkwonen, treedt 
de gemeente in overleg met mogelijke omwonenden. 

Concreet: 

•

•
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Elke wethouder wordt het bestuurlijke gezicht voor een aantal kernen (inclusief 
het omringende buitengebied) en als zodanig contactpersoon met ambtelijke 
ondersteuning.

Concreet: 

•

Alle ambtenaren hebben een excellente kennis van de Krimpenerwaard, voor 
zover relevant voor hun werkveld; zo is een ambtenaar, die vergunningen voor 
evenementen behandelt, exact op de hoogte van bijvoorbeeld de verkeerssituatie in 
de desbetreffende kern.

Ambtelijke medewerkers worden gestimuleerd stage te lopen om de gemeente 
goed te leren kennen.

De gemeente is de partner voor inwoners, verenigingen, kerken en ondernemers. 

Burgers worden proactief betrokken bij beleid dat hun kern aangaat, bijvoorbeeld 
bij de herinrichting van een straat of wijk; informerende bijeenkomsten en 
inspraakbijeenkomsten worden in de desbetreffende kern georganiseerd.

Initiatieven van inwoners worden serieus genomen en zo mogelijk ingepast in 
bestaand of nieuw beleid, waarbij niet ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’ het uitgangspunt 
is.  

Jaarlijks wordt er in elke kern een bijeenkomst georganiseerd waarbij inwoners en 
gemeentebestuur met elkaar in gesprek gaan over wat er in de kern speelt. 

Het nieuwe vergadermodel BOB (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) 
wordt volledig uitgerold en de mogelijkheden voor participatie worden op 
inzichtelijke wijze bij inwoners, verenigingen, kerken en ondernemers onder de 
aandacht gebracht.

De gemeentegids wordt digitaal in een wiki-vormgeving beschikbaar.

•

•

•

•

•

•

•

•

Integriteit is geen plan, geen idee dat je kunt uitwerken, maar de basis van alle 
handelen. Het is een manier van ‘zijn’. De gemeente is integer of is niet. Integer zijn 
betekent ook dat je zegt wat je gaat doen en daadwerkelijk doet wat je gezegd hebt. 
Voor het geval dat het mis gaat, is er een vertrouwenscommissie. De gemeente moet 
een sluitende begroting hebben en moet dus keuzes maken. Hier komt het erop 
aan onze identiteit als ChristenUnie waar te maken. Wat natuurlijk allereerst moet 
gebeuren is preventie. Zorgen dat het niet zo ver komt. Preventie veronderstelt 
vertrouwen. Dat geldt ook voor de armoedebestrijding: kinderen mogen niet in 
armoede opgroeien. Dat moeten we vóór zijn, op allerlei manieren. Het brede 
verenigingsleven in de gemeente kan daarbij helpen. Vertrouwen betekent dat je 
bij elkaar in de keuken mag kijken. Jongeren kunnen door bijvoorbeeld politieke 
masterclasses geschoold worden in de organisatie van de gemeente. En ook vooral 
enthousiast gemaakt. Dat laatste ontbreekt nu vrijwel. Maar je kunt alleen enthousiast 
over je gemeente zijn als daar aanleiding toe is: als je serieus wordt genomen en niet 
van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Of nog erger: als de gemeente gewoon 
onbereikbaar is. 

Een integere en dienstbare Krimpenerwaard

Een overheid die snel betaalt. Hoewel steeds meer overheden erin slagen 
ondernemers binnen 30 dagen te betalen, geven nog te weinig gemeenten hier 
prioriteit aan. Wij willen dat onze gemeente ten minste 90% van de openstaande 
facturen binnen 30 dagen betaalt.

Concreet: 

•

De gemeente staat als bestuurslaag het dichtst bij de burgers. Rijk en provincie 
worden door veel inwoners als ‘abstract’ en ‘ver weg’ beschouwd. Gemeentelijk beleid 
wordt daarentegen vaak als ‘tastbaar’ en ‘concreet’ ervaren. De overheid is er voor de 
inwoners en niet omgekeerd. Daarom streeft de ChristenUnie Krimpenerwaard naar 
een dienstbare gemeente.

Door de gemeentelijke herindeling van 2015 ontstond de gemeente Krimpenerwaard. 
Onze gemeente heeft een groot oppervlak en telt meer dan 56.000 inwoners, 
verspreid over elf authentieke kernen. De ChristenUnie Krimpenerwaard wil bereiken 
dat de afstand tussen bestuur en inwoners klein blijft. De gemeentelijke organisatie 
moet te allen tijde bereikbaar blijven voor vragen, suggesties, klachten en wensen van 
de inwoners. Daarom wil de ChristenUnie Krimpenerwaard het volgende bereiken.

Stage lopen om de gemeente 
goed te leren kennen.“
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De Krimpenerwaard kent een rijk verenigingsleven. De oudste verenigingen kennen 
hun oorsprong bij de vele boeren, vissers en schippers die de Krimpenerwaard 
hebben gemaakt tot wat deze nu is. De ChristenUnie Krimpenerwaard vindt het 
verenigingsleven van zeer groot belang voor de sociale samenhang in de verschillende 
kernen. Net als sport verbinden ook verenigingen met andere activiteiten onze 
inwoners. De gemeente heeft een eigen rol, bijvoorbeeld bij het verlenen van 
vergunningen. Uitgangspunt is dat de gemeente zich positief en meedenkend opstelt. 
Cultuur mag niet als een kostenpost of als sluitpost worden beschouwd – cultuur is het 
cement van de Krimpenerwaardse samenleving.

Een culturele Krimpenerwaard 

Het Zilvermuseum in Schoonhoven heeft veel potentie als bovenregionaal museum 
en vormt een onmisbaar instituut in de Zilverstad. Het museum heeft een unieke 
collectie, die een bezichtiging zeker waard is. Daarnaast heeft het Zilvermuseum 
goede zalen die geschikt zijn voor zakelijke bijeenkomsten. In combinatie met 
catering vanuit de omringende horeca kan op deze manier de zakelijke potentie van 
het museum worden benut, waardoor het museum minder afhankelijk wordt van 
gemeentelijke subsidies. 

De gemeente stimuleert deze zakelijke benutting door het wegnemen van eventuele 
blokkerende regelgeving

Goed contact tussen de gemeente en de verschillende verenigingen heeft een 
wisselwerking: men weet elkaar te vinden. Bij het organiseren van activiteiten 
moet de gemeente duidelijk in beeld zijn. De ChristenUnie Krimpenerwaard 
wil dat contactpersonen binnen de gemeente goed op de hoogte zijn van het 
verenigingsleven in de afzonderlijke kernen. 

Bij het verstrekken van subsidies voor kernbrede activiteiten moet duidelijk zijn 
welke vereniging of verenigingen hierbij betrokken is/zijn.

In elke kern moet een ‘gemeenschapshuis’ aanwezig zijn, waar verenigingen tegen 
redelijke tarieven hun activiteiten kunnen organiseren. 

Bij de eventuele bouw van een nieuw gemeentehuis elders willen we de vrijkomende 
locatie in Lekkerkerk inzetten om zo nodig een aantrekkelijke locatie te realiseren 
ten behoeve van onder andere de verenigingen die tot dusver in Amicitia actief zijn. 
Mogelijk kan hierbij ook de bibliotheek betrokken worden. 

Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities, foto’s, films en verhalen tonen 
de geschiedenis van onze kernen. Ook onze recente geschiedenis verdient 
bescherming: beeldbepalende monumenten verdienen de beveiligde status die ze 
hebben. 

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

•

Integriteit is een topprioriteit voor de gehele gemeentelijke organisatie.

Inwoners kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenscommissie terecht bij twijfel 
over integer handelen door de gemeente.

Raadsleden zijn afwezig bij stemmingen over onderwerpen waarbij zij mogelijk 
belang hebben.

Het aantal en de aard van integriteitsschendingen worden jaarlijks gepubliceerd. 

Wij willen een gemeentelijke ombudsman en zo mogelijk ook een 
kinderombudsman. 

Concreet: 

•

•

•

•

•

Het gemeentebestuur is meer dan alleen het volgen en toepassen van wet- en 
regelgeving. Elders in den lande komen steeds weer schandalen aan het licht, waarbij 
ervanuit wordt gegaan dat alles wat niet strafbaar is ‘dus maar is toegestaan’. De 
ChristenUnie Krimpenerwaard wijst een dergelijke houding resoluut af. Zij beschouwt 
integriteit als één van de hoekstenen van goed bestuur. Van alle betrokkenen binnen 
het gemeentebestuur wordt geëist dat zij zich naar eer en geweten inzetten voor een 
betrouwbaar, degelijk, integer en sterk gemeentebestuur waarbij het eigenbelang 
te allen tijde ondergeschikt is aan het belang van de inwoners van de gemeente 
Krimpenerwaard. Wij constateren dat inwoners geregeld klachten of vragen hebben. 
Het is een grote drempel om naar de Nationale Ombudsman te gaan. Daarom pleit de 
ChristenUnie Krimpenerwaard voor een lokale ombudsman/-vrouw. De stap naar hem/
haar is gemakkelijker gemaakt. De drempel is laag. 
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Sportverenigingen die meer onderhoud in eigen beheer uitvoeren, worden daarvoor 
financieel beloond. We streven naar lagere lasten voor zowel vereniging als 
gemeente, maar ook naar de sociale binding, die samenwerking meebrengt.

• 

Ruimte voor beweging
voor iedereen.“

Sport is gezond. Sport verbindt. Sport is leuk. Mensen die sporten, zijn niet alleen 
lichamelijk goed bezig, maar ontmoeten ook andere mensen. Dit heeft een positieve 
uitwerking op het welzijn van mensen: mensen die sporten, voelen zich merkbaar beter 
dan wanneer zij niet zouden sporten. Daarom wil de ChristenUnie Krimpenerwaard 
dat er in de hele gemeente voldoende middelen en sportterreinen beschikbaar zijn en 
blijven om sport te kunnen beoefenen. 

Een sportieve Krimpenerwaard 

Sport is belangrijk voor onze gezondheid. De ChristenUnie wil sport voor iedereen 
– in het bijzonder ook voor mensen die anders in een sociaal isolement zouden 
belanden – toegankelijk maken en houden. In het verlengde hiervan ligt ook de 
toegankelijkheid van sport en sportterreinen voor mensen met een fysieke of 
mentale beperking. De ChristenUnie Krimpenerwaard wil met de besturen van de 
sportverenigingen in gesprek om te kijken in hoeverre de gemeente hierin een 
zinvolle bijdrage kan leveren. 

De ChristenUnie Krimpenerwaard wil dat ook in de kleine kernen de aanwezige 
sportfaciliteiten blijven bestaan. Sportfaciliteiten bieden aan alle inwoners ruimte 
voor beweging en hebben juist in de kleine kernen een zeer belangrijke sociale 
functie. Bij de ingezette harmonisatie moeten niet alleen de cijfers, maar ook de 
sociale functie worden meegewogen. 

Voldoende speelplekken met speel- en sporttoestellen in alle kernen. 

De Krimpenerwaard heeft door de jaren heen verschillende topschaatsers 
voortgebracht. Een mogelijke overdekte ijsbaan kan op de positieve belangstelling 
van de ChristenUnie Krimpenerwaard rekenen. Een dergelijke investering komt 
niet alleen ten goede van de sport, maar biedt ook ruimte aan zakelijke en sociale 
activiteiten, waardoor de financiering breed kan worden gedragen.

Ook sporten, die niet massaal worden beoefend, zoals bijvoorbeeld 
polsstokverspringen, blijven in beeld bij de gemeente.  

Mensen met een minimuminkomen moeten gebruik kunnen blijven maken van 
speciale regelingen (zoals het Jeugdsportfonds) om deel te nemen aan sport- en 
beweegactiviteiten.
Deze regelingen worden bij herhaling onder de aandacht gebracht. 

(Sport)accommodaties worden multifunctioneel benut. We zoeken naar een 
optimaal gebruik. Zo kunnen scholen, sportverenigingen, aanbieders van cultuur 
(bibliotheek, muziekschool, verenigingen, etc.), kinderopvang en peuterspeelzalen 
samenwerken. Sportaccommodaties kunnen, uiteraard in overleg, zoveel mogelijk 
worden opengesteld voor buitenspelen. Dat is met name voor kinderen belangrijk. 

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

•
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Wij beseffen dat het uitvoeren van een verkiezingsprogramma geld kost. Geld dat 
direct of indirect wordt ontvangen van de burger. De ChristenUnie wil wel op elk 
moment de geldverstrekker, de burger, eerlijk in de ogen kunnen kijken. 

Vasthouden wat de gemeente momenteel heeft: de financiële huishouding is op 
orde. Er is voldoende vermogen om ook tegenvallers op lange termijn tegen te 
kunnen gaan. 

Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen 
niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Er wordt geld uitgegeven als 
we het hebben. 

De gemeente blijft werken aan doelgerichtheid en efficiëntie: het gaat om 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar het mogelijk is hanteert de 
gemeente kostendekkende dienstverlening (o.a. leges). 

Armoede is onacceptabel in onze rijke westerse wereld. Burgers die geen belasting 
kunnen betalen, moeten hier een royale overheid aantreffen. Er is veel onzichtbare 
armoede. Hier stelt de overheid zich begripvol op. 

Subsidie: een graag besproken issue. Subsidie is een hulpmiddel om burgers te 
stimuleren hun maatschappelijke betrokkenheid in te zetten.  Voorzichtigheid is 
hier noodzakelijk: waar e.e.a. privaat bekostigd kan worden, heeft de overheid geen 
subsidiërende rol.

We streven naar een open en transparante gemeente en legt periodiek financieel en 
helder verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. 

Concreet: 

•

•

•

•

•

•

De gemeente Krimpenerwaard is op dit moment een financieel gezonde gemeente. De 
ChristenUnie Krimpenerwaard wil dit zo houden. Financiën zijn niet een doel op zich, 
maar een middel om de Krimpenerwaardse samenleving levendig te houden. Gezonde 
overheidsfinanciën maken goede dienstverlening mogelijk, waarbij ook markttechnisch 
minder rendabele voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. 

Een financieel gezonde Krimpenerwaard 

We zijn enthousiast over het zogenaamde Jozef-principe: in vette jaren sparen voor 
de magere jaren.

De lokale lastendruk (OZB en andere heffingen) zijn in de Krimpenerwaard relatief 
laag; deze willen we niet laten stijgen, behoudens een inflatiecorrectie. 

Het kopen van grafrechten moet voor iedereen financieel haalbaar zijn. De 
tarieven voor de begraafrechten worden beheersbaar gehouden door kosten te 
beperken, bijvoorbeeld door vrijwilligers te betrekken bij het onderhoud. Ook 
kunnen begraafplaatsen die niet meer gebruikt kunnen worden, uit de exploitatie 
gehaald worden, waarna het beheer wordt overgedragen aan monumentenzorg. 
De begraafplaatsen moeten op een goed onderhoudsniveau zijn uit respect voor de 
overledenen en hun nabestaanden;

De gemeente zal royaal zijn naar mensen die minder te besteden hebben; armoede 
is onaanvaardbaar in een rijk land als Nederland.

De gemeente dient te allen tijde een volledig transparant financieel beleid te 
voeren, dat voor elke belangstellende burger helder is. Overheidsfinanciën gaan 
over gemeenschapsgeld: geld dat door de gemeenschap aan de overheid ter 
beschikking wordt gesteld door middel van lasten. De burger moet kunnen rekenen 
op degelijk, transparant beleid. 

Concreet: 

•

•

•

•

•
Jozef-principe: in vette jaren sparen 
voor de magere jaren.

“



Uw stem waard!
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Preventief en pro-actief: dat is het beleid van de ChristenUnie vooral. Op allerlei 
terreinen. We wachten niet tot iets fout loopt. We gaan in gesprek. Als je vastloopt, 
zie je de mooie kanten van de Krimpenerwaard niet meer. Wij tekenen voor 
ontmoeting. We nemen de tijd voor u. Dat doen we ook voor onszelf. Op zondag 
zoeken we graag rust, maar we staan altijd voor u klaar. 

Tenslotte
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