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Beste inwoner van de gemeente Krimpenerwaard!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SGP. Het is een programma, zoals u dat van de SGP
mag verwachten: Solide, Gericht en Praktisch. In Vertrouwen!
De SGP staat in de eerste plaats voor een principieel geluid. Wij bedrijven politiek op grond van de Bijbel.
In de Bijbel maakt God ons bekend hoe Hij wil dat wij leven. Deze leefregels, samengevat in de Tien Geboden,
geven niet alleen richting aan ons persoonlijke leven, maar ook aan het maatschappelijke leven. Wij Vertrouwen
er volledig op dat deze richting de juiste is.
Neem bijvoorbeeld de rustdag. De Heere God geeft in de Bijbel het wijze gebod om de zondag als dag van
rust anders in te vullen dan de andere dagen van de week. Speciaal op die dag kunnen wij onze tijd besteden aan
kerkgang en gezin. Even niet bezig zijn met de dingen van alledag. Het is ook hierom dat de SGP tegen
bijvoorbeeld het openstellen van winkels op zondag is. De samenleving is er goed mee om de zondag als
bijzondere dag in de week te gebruiken voor rust en bezinning.
De SGP bedrijft ook praktische politiek. Wij denken constructief mee over het beleid dat gevoerd moet
worden en zoeken daarbij naar datgene dat voor u als inwoner het best is. Zo willen wij de financiën van de
gemeente niet op orde houden door allereerst de lasten te verhogen, maar de uitgaven te beperken.
Zeker in deze economisch nog steeds moeilijke tijd moet ook de overheid de tering naar de nering zetten.
De raadsperiode 2018-2022 is een woelige periode geweest. Enerzijds door de Corona pandemie die het leven
voor lange tijd stil heeft gelegd en veel inwoners en bedrijven diep heeft geraakt. Maar zeker ook door onrust in
de coalitie van VGBK, VVD, D66, CU en Lokaal op 1. Een coalitie die eerst uit elkaar viel, daarna weer
aangevuld werd met een nieuwe partij waarvan de wethouder al snel opstapte, omdat er geen onderlinge
samenwerking was. Het heeft allemaal geen goed gedaan als we het over vertrouwen in de politiek hebben.
Eerder al riepen veel ondernemers de politiek op om de zondag te vrijwaren van winkelopenstelling,
eenvoudigweg omdat de kosten hoger zijn dan de baten en een belangrijke vrije dag in de week hiermee verloren
gaat. Desondanks drukte de coalitie de plannen door en werd het mogelijk de winkels open te stellen. Het
vertrouwen in de politiek liep een flinke deuk op. De SGP ziet een grote opdracht voor de nieuwe coalitie om met
de ondernemers om tafel te gaan en aan herstel van dit vertrouwen te gaan werken.
Krimpenerwaard staat, net als veel andere gemeenten, voor flinke uitdagingen. De financiële vooruitzichten zijn
voor het eerst sinds jaren niet goed, we gebruiken op dit moment onze opgebouwde reserves om grote uitgaven te
doen. Op zich prima maar dit kan niet nog vier jaar zo doorgaan.
Een andere grote uitdaging is de Energietransitie waarbij de gemeente over een periode van 10-30 jaar helemaal
in de eigen energiebehoefte moet kunnen voorzien door eigen opwek van bijvoorbeeld zon en wind.
Krimpenerwaard staat pas helemaal aan het begin van die omslag.
Een niet minder grote uitdaging is de woningnood in de kernen van onze gemeente. Er zijn vrijwel geen
woningen beschikbaar en de woningen die vrijkomen zijn niet of nauwelijks betaalbaar. Al jaren werken raad en
college gezamenlijk aan plannen om dit probleem op te lossen, echter nog zonder wezenlijk resultaat. In de
voorliggende raadsperiode zal er echt fors meer moeten gebeuren op dit terrein!
Verkiezingsprogramma SGP Krimpenerwaard 2022-2025

Een ander punt van zorg is nog steeds de communicatie en dienstverlening vanuit de gemeente richting inwoners
en bedrijven. Als SGP beseffen we dat medewerkers er alles aan doen om zo goed mogelijk te leveren, er zijn
echter te veel signalen dat er niet goed wordt gecommuniceerd of dat langs elkaar heen wordt gewerkt.
Een onderwerp wat hieraan raakt is de personele kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat: er zijn veel vacatures,
het is kennelijk niet aantrekkelijk om in een gemeente als Krimpenerwaard te werken. In 2015 waren juist de
bestuurskracht en de ambtelijke capaciteit redenen tot de gemeentelijke fusie. In de nieuwe periode moet de
gemeente weer slagvaardig en aantrekkelijk gemaakt worden, de SGP steunt daarom trajecten als
“Krimpenerwaard Vooruit” die zijn gestart.
Naast problemen zijn er gelukkig ook veel zaken die goed gaan in onze gemeente. We kunnen dicht bij huis
blijven: kleine karakteristieke kernen aan alle kanten in het groen! Uniek in Nederland. Dorpen met over het
algemeen veel of alle voorzieningen binnen handbereik. Kernen met een rijk en gevarieerd sociaal leven. Waar de
woonlasten al jaren met niet meer dan het inflatiepercentage werden verhoogd, in tegenstelling tot vrijwel alle
omliggende gemeenten. Waar ondernemers door goede service te verlenen een goed inkomen verdienen en waar
agrariërs ondanks alle toekomstzorgen die er zijn kunnen boeren zoals een echte boer dat graag wil. Een
gemeente tenslotte waar zorg voor en omzien naar ouderen en kwetsbare inwoners nog heel gebruikelijk is.
Het verkiezingsprogramma dat voor u ligt, gaat over nog veel meer terreinen waarvoor
Krimpenerwaard verantwoordelijk zal zijn. U kunt lezen wat u van de SGP kan en mag verwachten. Daar
kunt u de SGP op aanspreken. Nu en in de toekomst. Daarbij heeft de Bijbel voor ons het laatste woord.
Dat is de Kern, waarbij de SGP wil blijven.
Het vragen van Gods zegen voor en na elke raadsvergadering is daarom ook zo belangrijk.
Als SGP-Krimpenerwaard willen we niet vertrouwen op onze eigen wijsheid maar onze wijsheid van onze God
verwachten. Wij vertrouwen erop dat dit gezegend zal worden!
Wij vertrouwen weer op uw vertrouwen als kiezer!
Fractie SGP-Krimpenerwaard

Bestuur SGP Krimpenerwaard

J. Verburg, fractievoorzitter

J. Versluis, voorzitter

Aan de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma werkten de volgende personen mee:
Raadsleden:
Jan Verburg, Erik Wassink, Eric Koelewijn, Maarten Noordergraaf
Commissieleden:
Ernst Pols, Wim van Persie, Peter Klerk
Fractieondersteuners:
Jan Versluis, Marijn Floor
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1. Bestuurbaar
Voor de SGP is het belangrijk dat de afstand tussen inwoners en bestuur klein blijft. Uitbreiding van de digitale
dienstverlening kan die afstand kleiner maken. Voor bepaalde groepen echter ook groter. Zo is het voor met name
onze oudere inwoners belangrijk dat communicatie met de gemeente op papier mogelijk blijft. Er wordt op dit
punt al maatwerk geleverd, dit is van essentieel belang.
Even geen nieuwbouw gemeentekantoor:
• Voor deze jaren is de SGP heel helder: er komt nog geen nieuw kantoor. Medewerkers werken nu in
uitstekende gebouwen en er wordt steeds meer thuis en online gewerkt. De periode 2022-2023 gebruiken we
om de bestaande gemeentekantoren te verduurzamen naar energielabel C om zo te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. De hele raadsperiode gebruiken we om te kijken of een nieuw centraal kantoor wel echt nodig
is. Het is immers niet duurzaam om 3 bestaande kantoren te slopen die net voor miljoenen opgeknapt zijn.
Deze periode kan ook goed gebruikt worden om de burger te betrekken bij het proces: wat voor
gemeentekantoor willen wij precies hebben als Huis van de gemeente? Denk ook aan mede huisvesting van
maatschappelijke partijen in eventuele nieuwbouw.
Communicatie en dienstverlening:
• Blijvende aandacht voor gerichte en tijdige communicatie met inwoners en bedrijven, voorkomen van
ontevredenheid bij inwoners en bedrijven over niveau en tijdigheid van de communicatie.
• Goede klachtbehandeling: bepaalde laagdrempeligheid houden, de gewone burger moet zonder juridische
ondersteuning zijn onvrede kenbaar kunnen maken.
• Kernbezoeken college en raad: grote gemeente, afstand burger tot gemeente is best wel groot, laat je gezicht
meer zien in de kern.
• Participatie: goed om inwoners in vroeg stadium te betrekken, vaak gaat het tegenwoordig zelfs andersom,
zeker in de Omgevingsvisie. Naast de mogelijkheden tot maatwerk voor inwoners, baart dit ook wel zorgen.
Recht van de sterkste lijkt te gelden. De SGP zal dit in de nieuwe periode scherp in de gaten houden.
Positie gemeente in regio versterken:
• Krimpenerwaard is een grote gemeente met heel veel groen grondgebied, uniek in landschap en qua ligging
tussen steden. Maar de uitstraling van een zelfbewuste, slagvaardige gemeente isnog lang niet voldoende. De
nieuwe Raad moet dit uitstralen door in saamhorigheid te besturen. De nieuwe burgemeester moet echt het
boegbeeld van Krimpenerwaard worden, we moeten ons profileren. Van ons mooie gebied een merk maken!
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2. Ordelijk
Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte van mensen om te kunnen leven. Zowel de burgers (oog hebben voor
elkaar), bedrijven en de (lokale) overheid moeten betrokken zijn bij het formuleren van een wijkgerichte aanpak
om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Zo dragen we zorg voor goede, veilige buurten waarin
jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen,
werken en winkelen en waarin ouderen veilig over straat kunnen.
De SGP staat voor:
Voldoende hulpdiensten:
• Inzetten op een sterke vrijwillige brandweer.
• Aanrijtijden ambulances buitengebied verbeteren.
• De wijkagent als zichtbaar en betrokken aanspreekpunt.
• Uitbreiding aantal BOA’s om zo in meer kernen tegelijk aanwezig te kunnen zijn.
• Extra investering om ondermijning (verwevenheid onder- en bovenwereld) te voorkomen.
• Stimuleren van actieve betrokkenheid van burgers via de Buurtpreventie en App-groepen.
• Een brede aanpak van overlast met onder andere betrokkenheid van jeugd- en jongerenwerker(s); kosten ten
gevolge van vandalisme moeten worden verhaald.
• Bij evenementen en uitgaansgelegenheden moet strikt gehandhaafd worden als het gaat om geluidsoverlast en
sluitingstijden; daarbij de zondag extra ontzien.
Zero-tolerance-beleid:
• De SGP wil een gezonde samenleving, roken, alcohol en drugs horen daar niet bij.
• Coffeeshops en seksinrichtingen niet toestaan. Gebruik, handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden
uitgebannen.
• De politie (en BOA) moet hard blijven optreden tegen hennepkwekerijen.
• Een gemeentelijke campagne om normalisatie van drugsgebruik tegen te gaan.
• Er is jaarlijks landelijk 10 miljoen euro beschikbaar voor lokale preventieakkoorden, maak daar gebruik van.
Een vuurwerkvrije gemeente:
• De overlast, milieuschade, vernielingen en verwondingen die het consumentenvuurwerk ieder jaar met zich
meebrengt, zijn onacceptabel. Maak van de jaarwisseling een gecontroleerd evenement met alleen
professionele vuurwerkshows.
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3. Bereikbaar
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. De bestaande lokale en
regionale wegen kunnen de groei van het verkeer doorgaans aan, al wordt tijdens de spitsmomenten de capaciteit
op de proef gesteld. In geval van calamiteiten is dit nog steeds een grote zorg.
De komende periode zal er een start gemaakt worden met het omvangrijke dijkversterkingsproject KIJK
(Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard). Dit zal met name voor de kernen Ouderkerk aan den IJssel en
Gouderak consequenties hebben voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
Daarom zet de SGP zich in voor:
Bereikbaarheid gebied:
• Aanleg Park en Ride nabij Krimpen aan de IJssel met goede busverbinding.
• Vergroten van de capaciteit van de Algerabrug.
• De komst van een Waterbusverbinding o.a. vanaf Lekkerkerk richting Rotterdam.
• De frequentie van de buslijnen moet op peil zijn.
• Veerverbindingen zijn voor de Krimpenerwaard van groot en blijvend belang.
• Maximale communicatie richting de inwoners van Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak over de te
nemen maatregelen en de bereikbaarheid in relatie tot het dijkversterkingsproject KIJK.
Bereikbare kernen en bedrijventerreinen:
• Randwegen om kernen (Berkenwoude en Gouderak) t.b.v. veilig landbouwverkeer.
• Aanleg rotonde bedrijventerrein Koolwijk en Hortensialaan in Stolwijk.
• Verbindingsweg N210 naar Lekdijk t.b.v. de doorstroming en ontlasting kruispunt Krimpen aan den IJssel.
• Ontsluiting Bergambacht-Oost (met toekomstige woningbouwlocatie).
• Onderzoek naar vervoer op maat, buurt- en belbus, voorkomen onnodig lege bussen.
Verkeersveiligheid:
• Actieve en frequente controle op snelheid.
• Bevorderen op buitenwegen door intensief met wegbeheerder in gesprek te gaan.
• Tegengaan hinderlijk parkeren o.a. op de dijken.
• Verkeerseducatie op scholen en veilige fietsroutes naar scholen (10 puntenplan) .
• Verwijderen van overbodige verkeersdrempels en -borden.
• Goede registratie van ongevallen, zodat ‘black spots’ beter in beeld komen.
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4. Florerend en groen
Ondernemers zijn belangrijke trekkers van onze economie en zijn van groot belang voor een vitale gemeente.
Vaak zijn het familiebedrijven die soms al generaties bestaan. De aantrekkelijkheid om te winkelen in de
Krimpenerwaard moet in de regio vergroot worden.
De SGP zet zich blijvend in voor:
Stevige relatie ondernemers - gemeente
• Koop lokaal en stel op zondag de rust centraal!
• Gemeentelijk aanspreekpunt bedrijven.
• Een goede positie voor met name de maakindustrie.
• Sociaal Ondernemerschap stimuleren (afstand tot arbeidsmarkt verkleinen).
Facilitering van de ondernemers:
• Maak goede PR voor onze winkeliers in de regio.
• Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
• Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid (waar nog geen glasvezel is).
• Gunnen van gemeentelijke opdrachten – mits regelgeving het toelaat - aan lokale ondernemers.
• Voldoende en gratis parkeergelegenheid dichtbij winkelcentra.
• Verder uitbreiden van BIZ-regelingen en Keurmerk Veilig Ondernemen.
• Vergunningverlening binnen gestelde termijnen.
• Ondernemers meer ruimte geven voor niet product gebonden activiteiten.
De agrarische ondernemers:
De SGP heeft grote zorgen om deze sector, als hen het boeren onmogelijk wordt gemaakt, wie zorgt er dan straks
nog voor ons unieke landschap? Op ruige natuur zitten we niet te wachten. Groene graslanden met grazende
koeien vertegenwoordigen de identiteit van Krimpenerwaard. Liever koeien in de wei dan nog meer nieuwe
natuur erbij. Geen nieuwe onteigeningen van goede landbouwgronden voor natuurontwikkeling. Geen
zonnevelden op goede landbouwgronden.
De SGP wuift de stikstofproblematiek niet weg maar focust juist op de andere kant: boeren zorgen op alle
manieren voor ons groene landschap en maken het uniek. Een Krimpenerwaard zonder boeren is ondenkbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gangbare landbouw moet geen B-keuze bedrijfsvoering worden.
Meer inzetten op maatregelen als onderwaterdrainage waardoor veeteelt mogelijk blijft.
Agrariërs die een kleine windmolen tot 15 m achter de stal willen plaatsen steunen.
Nevenactiviteiten zoals zorgboerderij, kleine camping of educatieve voorzieningen toestaan.
Vrijkomende agrarische bebouwing flexibel herbestemmen, passend in de omgeving.
Agrarische bouwvlakken: maatwerkoplossingen bieden, zeker als kwaliteitswinst ontstaat.
Ganzen, zwanen en kreeften: over-populatie stevig bestrijden.
Geen energieopwekking op kostbare landbouwgronden.
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5. Leergierig
In corona tijd werd meer dan ooit het belang van scholen duidelijk. Vaak ook de levendige spil in de kern
waaromheen veel activiteiten zich afspelen. Daarom moeten (ook kleine) scholen zo lang mogelijk behouden
blijven. In 2021 heeft de SGP een motie ingediend die regelt dat er tientallen miljoenen extra voor scholenbouw
gereserveerd moeten worden in het IHP (investeringsplan). Het onderwijs is in goede handen bij de SGP!
Verder heeft de SGP:
•
•
•
•
•
•

Een extra warm hart voor scholen waar de Bijbel centraal staat in de vorming van de jeugd.
Meer dan voorheen oog voor goede, lichte en geventileerde gebouwen.
Veel aandacht voor veilige scholen, anti-pestprogramma's e.d.
Ruimhartig leerlingenvervoer waarbij de reistijden voor de jeugd acceptabel zijn.
Geld over voor breed aanbod voor schoolzwemmen en zwemvervoer.
Positieve gevoelens bij educatieve programma’s over natuur en historie van de kernen.
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6. Monumentaal, Recreatief en Sportief
De Krimpenerwaard kent een fraai cultuurhistorisch landschap dat de SGP graag wil behouden. Daarnaast kent
onze gemeente dorpen en steden die een geheel eigen historie hebben. De SGP hecht belang aan goede
recreatieve sportvoorzieningen, maar is van mening dat de gemeente een beperkte rol heeft t.a.v. de financiering.
De uitdaging is om veel meer kleinschalige recreatie naar het gebied te halen, het gebied moet echt een “merk”
worden. De promotiefilm die is gemaakt moet stedelingen de ogen openen voor de parel tussen de rivieren!
De SGP zet zich cultuurbewust in voor:
•
•
•
•
•

Herleving van de plaatselijke historie door betrokkenheid verenigingen.
Goede staat van onderhoud en faciliteren monumenten.
Stimuleren van educatieve programma’s van musea.
Het Zilvermuseum en Cultuurhuis, waarbij zelfraadzaamheid uitgangspunt is.
Een vaste bibliotheek, eventueel. in te passen in bestaande voorziening; afbouw van subsidie hoort daar niet
bij.

Terwijl we een bruisende recreatie op het oog hebben:
• Bekend staan als gebied waar je ongeëvenaard fietst, loopt of kanoot.
• Stimuleer dagtoerisme gericht op cultuur en landschap, theeschenkerij, pluktuin, B & B.
• Faciliteer de opkomende streekmarkten actief als gemeente.
• Onderzoek of kleinschalig recreatiepark toegevoegde waarde heeft.
• De zeer breed gewaardeerde zondagsrust in stand houden!
De SGP ziet het gezonde sportbelang in van:
• Beweging: stimuleer dat elke inwoner tenminste een halfuur per dag actief beweegt.
• Goede sportfaciliteiten waarbij financiën verantwoord worden ingezet.
• Sportkantines waar wel de kameraadschap maar niet alcoholgebruik centraal staan.
• Inzet van sportsubsidies zeker als die maatschappelijke doelen helpen realiseren.
• Ondersteunen en faciliteren van sportverenigingen bij werving van kader en vrijwilligers.
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7. Sociaal
De gemeente is meer dan alleen werken, sporten en welzijn. Er is ook veel zorg “achter de voordeur”. Er is
eenzaamheid, er zijn veel ouderen en steeds meer mensen die zorg nodig hebben.
De zorg- en uitkeringskosten zijn de laatste jaren explosief gegroeid. Dat kan zo niet doorgaan. Van alle
Rijksinkomsten die de gemeente heeft gaat maar liefst 74% naar het Sociale Domein. Terwijl de gemeente daar
nauwelijks zicht op heeft. Een uitkering is een vangnet! Alles in het werk stellen om zoveel mogelijk mensen aan
het werk te helpen.
Zes procent zeer eenzamen in de Krimpenerwaard! Door corona is dat alleen maar meer geworden, zeker ook
onder jongeren. Er zijn veel schrijnende voorbeelden zoals echtscheidingen. Beide ouders hebben een grote
verantwoordelijkheid. Polarisatie en fragmentering zijn zorgwekkende ontwikkelingen in de corona samenleving.
Verenigingsleven is soms snel afgebroken. De SGP wil gemeenschapsopbouw concreet maken.
De SGP is voor behoud van goede zorg door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg alleen daar verlenen waar het echt nodig is.
Huishoudelijke zorg bekostigen juist daar waar sprake is van een smalle portemonnee.
Het Preventieteam (gestart in 2021) maximaal faciliteren, dure zorg voorkomen.
Prominente functie Welzijnsstichting Krimpenerwaard in voorkomen zorg.
Betere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners, geen overlap (1 gezin1 plan) .
Een goed werkend Zorgloket waarbij aandacht is voor doorlooptijden .
Het voorkomen van overdosis aan zorg aan jongeren met een lichte zorgvraag.
Betere effectmeting d.m.v. in 2021 gebouwde Kwaliteitsdashboard Sociaal Domein.
Mantelzorgers koesteren als onbetaalbare krachten voor de gemeente.
Behoud van keuzevrijheid: identiteitsgebonden zorg voor iedereen bereikbaar.
Geregeld overleg tussen gemeente en kerken vanwege bestaande netwerken.
Zorg wonen in familieverband mogelijk te maken.

De SGP worstelt met het gevoelige thema Eenzaamheid en is vóór:
• Een open houding bij elk initiatief op dit gebied, schakel kerken en verenigingen hierbij in.
• Gebruik van de 200 miljoen euro beschikbaar gestelde rijksgelden!
• Preventieprogramma's mentale weerbaarheid jongeren: landelijk 10 miljoen euro beschikbaar.
De SGP is vóór werk en zelfstandig inkomen:
•
•
•
•
•

Is er voor hen die om welke reden dan ook niet mee kunnen in het arbeidsproces!
Gemeente doet er daarom alles aan om werklozen aan werk te helpen.
Misbruik uitkeringen aanpakken, niet altijd uitgaan van goede bedoelingen.
Tegenprestatie vragen als uitkering wordt genoten.
Alleenstaande ouders met heel jonge kinderen vrijstellen van werk .
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8. Duurzaam
Het rentmeesterschap verplicht ons zorgvuldig en voorzichtig met de schepping om te gaan. Op deze wijze
zorgen we ook voor onze (klein)kinderen. Het nationaal vastgestelde klimaatakkoord bepaalt in grote mate de
kaders waarbinnen de gemeente dient te komen tot een transitie van energie uit fossiele bronnen naar
hernieuwbare energie.
De SGP-fractie wil veel energie steken in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorkomen van energiearmoede als gevolg van hoge investeringen in eigen woning.
Haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie, uiteindelijk betalen inwoners en bedrijven het zelf.
Informatie: de gemeente moet sterker haar informerende rol richting inwoners pakken.
Participatie: is (mede door Corona) tot nog toe ondermaats, dit moet beter.
Tijd nemen: desnoods nemen we meer tijd voor de transitie.
Lokale energieopwekkingsmethoden alleen bij 50% lokaal eigenaarschap.
Een realistische energietransitie, zonder windmolens en zicht verstorende zonnevelden.
Opwekkingsmethoden die weersonafhankelijk maar stabiel zijn (bijv. kernenergie).
Tegengaan van energieopwekking op agrarische gronden.
Verdere stimulering van verduurzaming van bedrijven.
Facilitering initiatieven zoals WaardZaam en een rol voor energie coöperaties.
Aanjagen van ontwikkeling van energietransport en -opslag.

Warmtetransitie
De overheid heeft in het klimaatakkoord vastgelegd dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot. Als gevolg
daarvan o.a. huizen, bedrijven e.d. op een andere manier verwarmen, van gas naar een andere vorm van
verwarming. De SGP heeft een kritische houding ten opzichte van de warmtetransitie, op dit moment lijkt er geen
betrouwbaar alternatief te zijn voor gas. Elk alternatief is nog steeds technisch inefficiënt en financieel
onrendabel.
De SGP loopt zich meer dan warm voor:
•
•
•
•
•
•

Maximaal inzetten op isoleren bestaande woningen.
Niet van het gas af gaan zolang andere landen juist stimuleren op gasnetwerk aan te sluiten.
Gas als een vooralsnog prima en betrouwbare en (nog) betaalbare wijze van verwarmen.
Uitsluitend gas loos bouwen, zodat over langere periode aandeel gas steeds lager wordt.
Energietransitie en warmtetransitie niet tegelijk uitvoeren.
Voorkomen van energiedwang: tot onrendabele investeringen verplichten.

Duurzaamheid en milieu
De Heere God heeft ons de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat
wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief
bieden aan toekomstige generaties. De komende jaren zal de SGP stevig inzetten op deze duurzaamheid die nodig
is om de klimaatdoelstellingen te behalen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.
Initiatieven en campagnes om mensen bewust te maken van duurzaam gedrag dragen bij aan een beter milieu. De
Eneco-gelden dienen te worden aangewend voor duurzaamheidsprojecten.
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De SGP zet zich duurzaam in voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervanging van energieverspillende verlichting door beweging gestuurde LED (dimbaar) .
Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor verduurzamen woningvoorraad.
Maatwerkonderzoek naar mestvergisting, getijdenstroom en mogelijk aardwarmte.
Bouwen volgens BENG-norm en Duurzaam Bouwloket.
Plaatsingsplan elektrische laadpalen auto’s en fietsen.
Simpele voorlichting: bespaar veel geld met korter douchen.
Vergroening van tuinen van inwoners, prestatieafspraken met woningcorporaties.
Groene tuinafscheidingen met schuilgelegenheid vogels en vleermuizen.
Regelmatig baggeren om de kwaliteit van slootwater te verbeteren.
Het voorkomen van zwerfafval (o.a. door plaatsen blikvangers).

Afvalbeleid
De SGP staat voor zoveel mogelijk hergebruik grondstoffen bij afvalinzameling. De gemeente maakt een
beweging richting een circulaire economie en hecht veel belang aan een groene omgeving.
De SGP spant zich in voor een gezonde en schone gemeente door:
•
•
•
•
•
•
•

Afvalinzameling grijze container relatief duur te maken en afval scheiden zo te belonen.
Bestrijding van plastic verpakkingen.
Duurzaam en circulair in te kopen.
Oud papier inzameling door vrijwilligers: prijs per kilo i.p.v. per gewerkt uur.
Charmeoffensief: hang plastic zakken niet eerder buiten dan de avond voor de ophaaldag.
Inventarisatie van alle asbest in de gemeente (snelle informatie bij calamiteiten).
Koesteren van de vrijwilligers van opschoondagen door KrimpenerwaardSchoon.nl.

Verkiezingsprogramma SGP Krimpenerwaard 2022-2025

9. Leefbaar
De Krimpenerwaard behoort qua oppervlakte tot de grootste gemeenten van Midden-Holland. De kernen hebben
alle een bepaalde kleinschaligheid en dorps karakter. Uniek in Nederland. Er komen echter ook veel bedreigingen
op het gebied af. De leefbaarheid in het gebied komt onder druk te staan. Met name het woning- en
winkelbestand, scholen, verenigingen, vooral in de kleine kernen geven reden tot zorg.
Sinds de herindeling in 2015 zijn er nauwelijks meer mogelijkheden tot bouwen gekomen, elk initiatief wordt
door de Provincie onmogelijk gemaakt: ook sociale- en midden huur sneuvelen steeds als er eens iets gebouwd
wordt. Het woningtekort is inmiddels dermate ernstig dat we tegelijk aan de buitenranden van de kernen moeten
bouwen en in de kern meer de hoogte in gaan. Waarbij de spanning zit op behoud van het dorpse karakter van de
kern.
In 2021 is door de SGP het Bomenplan gewijzigd waardoor tenminste 1.500 bomen verspreid over de kernen
geplant kunnen worden door vrijwilligers.
In 2015 is het Panorama of Toekomstvisie Krimpenerwaard geschreven. Een burgerinitiatief van Prof. Riek
Bakker en vele organisaties. Door de afwachtende houding van overheden en instanties is dit belangrijke rapport
in de bureaulade beland en de commissie Waardtafel stil geworden. De SGP ziet het grote belang in van dit
rapport voor de toekomst van het gebied. Daarom moet dit initiatief weer naar ons toegetrokken en concreet
gemaakt worden. Krimpenerwaard verdient dit.
De SGP draagt graag een steen bij als het gaat om:
•
•
•
•
•
•
•

Vitaal houden van elke kern door tenminste te kunnen voorzien in de eigen groei.
Voor elke kern bouwlocaties buiten de kern te reserveren en te ontwikkelen.
Het realiseren van tenminste de afgesproken 3.000 woningen in 10 jaar tijd.
Een bouwprogramma dat de doorstroming zoveel mogelijk bevordert
Alternatieve bouwvormen op beperkte schaal als Tiny house en Flex woning.
Maatwerkwoningen voor inwoners die in de kern grote overlast geven.
Gebruikmaken van het fonds Knelpunten Sociale Woningbouw.

Draagt bij aan een prettige leefomgeving door:
• Behoud van het groen in kernen met goede onderhoudskwaliteit.
• Terugbrengen biodiversiteit o.a. fruitbomen, bloemen enz.
• Aanplant bomen in kernen zodat deze groen en prettig gehouden worden.
• Voldoende speelplaatsen in de wijken afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën.
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10. Betaalbaar
De SGP staat voor een transparant, gezond en verantwoord financieel beleid. De gemeente krijgt financiële
middelen van het Rijk en via lokale belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Dat gegeven
moet leidend zijn bij het gehele financiële beleid.
Hoewel geld lenen tegenwoordig goedkoop is, moeten we oppassen de rentelast niet op volgende generaties af te
schuiven. Eerst sparen voordat je wat uitgeeft draagt ertoe bij dat je het geld ook bewust uitgeeft. Daarom moeten
onze reserves ook op peil zijn en blijven om toekomstige grote uitgaven te kunnen doen. Jaarlijks moet de nota
Reserves en Voorzieningen worden getoetst op prijsontwikkeling. Daardoor worden enorme
kostenoverschrijdingen voorkomen zoals recent bij de investeringen in nieuwbouw van onderwijsgebouwen.
De SGP wil de lokale lasten niet meer laten stijgen dan met inflatiecorrectie. Grote uitgaven, zoals bijvoorbeeld de
bouw van een nieuw gemeentehuis, zijn alleen mogelijk als daarvoor bij bewoners voldoende draagvlak is.
Mede dankzij de SGP hoeven hondenbezitters m.i.v. 2022 geen hondenbelasting meer te betalen. Blijvende
aandacht (met name van baasjes!) is nodig voor het opruimen van de hondenpoep.
Intussen blijven de tarieven voor de lijkbezorging en grafkosten onverminderd stijgen. De SGP wil dat begraven
betaalbaar is voor iedereen en zal zich sterk maken voor het verlagen van deze tarieven. Dat geldt ook voor het
afschaffen van rioolbelasting van niet aangesloten agrarische gebouwen.
Daarom zal de SGP zich laten gelden als het gaat om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een reëel sluitende begroting en het voorkomen van lastenverzwaring.
Lastenverzwaring met maximaal de inflatiecorrectie.
Vinden van structurele dekking voor structurele uitgaven.
Het actueel houden van investerings-, beheer- en onderhoudsplannen die financieel zijn doorgerekend
(actualiseren is geboden om financiële tegenvallers te voorkomen).
Subsidiebeleid waarbij burgers worden gestimuleerd hun inzet en verantwoordelijkheid voor de samenleving
te geven.
Vroeg signalering schuldhulpverlening en aansluiting bij NSR Nederlandse Schuldhulp Route.
Subsidievragers dienen gericht te zijn op financiële zelfredzaamheid.
Grotere uitkering van het Rijk in verband met bodemdaling en slappe bodem.
Herijking van de kostentoerekening aan leges en heffingen.
Voldoende vermogen om eventuele risico’s op te vangen.
Het voorkomen van “nice to have” uitgaven als we daarvoor geld moeten lenen.
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11. Speerpunten per kern
Ammerstol
• Uitbreiding woningbouw noordzijde Ammerstol onderzoeken
• In stand houden school en voorzieningen w.o. buurtsuper SPAR
• Blijvende aandacht voor parkeren
Bergambacht
• Onderzoek bedrijfsverplaatsing Bovenberg naar Bedrijventerrein
• Herstructureren bedrijventerrein t ’Hoogezand en verpauperde Fabrieksgebouwen Dijklaan
• Verlichting Opweg onderzoeken
Berkenwoude
• Herhuisvesting scholen i.c.m. nieuwbouwwoningen
• Kerkweg nieuwbouw
• Verkeersveiligheid Dorpsstraat i.c.m. alternatieve ontsluiting landbouwverkeer
Gouderak:
• Verbetering doorstroming verkeer Dorpsstraat, onderzoek alternatieve ontsluiting
• Nieuwbouw Oost
Haastrecht:
• Ontwikkeling Galgoord: woningbouw en supermarkt, vitale invulling vrijkomende centrum
• Zoeklocaties woningbouw reserveren
• Onderzoek naar 2e brug over IJssel
Krimpen aan de Lek
• Bedrijventerrein “De Zaag” vitaliseren met ontsluitingsweg d.m.v. aansluiting op rotonde
• Centrumplannen (incl. Molenweide) zo spoedig mogelijk afronden
• Ontwikkeling terrein aluminiumfabriek
• Parkeerproblematiek aanpakken
Lekkerkerk
• Aanpak verkeerssnelheid Jan Ligthartstraat en Lorentzweg
• Behoud Dorpshuisfunctie (vitale kern)
• Veiligheid routes naar scholen (snelheid wegen/ontmoedigen autogebruik basisscholen)
Ouderkerk aan den IJssel:
• Terrein naast Geerestein ontwikkelen
• Geen ontwikkeling op zelling Avia voordat overtuigend is vastgesteld dat bodemvervuiling onder controle
is,omwonenden hierin meenemen
• Stimuleren van ontwikkeling verpauperde panden, o.a. Dorpsstraat en IJsseldijk Noord
• Veiligheid voor fietsers op de dijken vergroten, o.a. door de routing vrachtverkeer kritisch te bezien (geldt ook
voor Gouderak)
• Hoogspanningskabel ondergronds verwerken
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Schoonhoven:
• Veerpoort: in 2021 gedeeltelijk afsluiten, de Poort in de week openhouden om de hoge parkeerdruk in de
straten om het oude centrum heen niet nog hoger te laten worden
Stolwijk:
• Zoeklocaties woningbouw reserveren
• Rotonde Koolwijkseweg/Provincialeweg en Hortensialaan om centrum te ontlasten
• Aanpak parkeerproblemen in centrum
• Mooie kunstkazen terug op rotonde, kenmerk van Stolwijk
Vlist:
• Leefbaar houden kleine kern door kleinschalig bouwprogramma
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