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Goed leven, wonen
en zorgen

D66 krijgt het voor elkaar



Voorwoord lijsttrekker

Er gaat veel goed in Krimpen. Gelukkig maar. Er is de 
afgelopen jaren veel werk verricht: openbare verlichting 
op veel plaatsen verbeterd en duurzamer gemaakt; de 
wegen en de riolering aangepakt; voorzieningen zoals 
de Tuyter, de muziekschool, zwembad De Lansingh 
en kinderboerderij Klein Boveneind, zijn onder handen 
genomen, gemoderniseerd en soms op afstand gezet.
De decentralisatie van de zorg van rijk en provincie naar 
de gemeente is voortvarend en succesvol opgepakt 
in Krimpen aan den IJssel. Samen met de gemeente 
Krimpenerwaard en vele anderen zijn we bezig om 
de Krimpenerwaardvisie van prof. Riek Bakker uit 
te werken tot echte oplossingen voor mobiliteit, woningbouw en recreatie. Duurzaamheid 
begint een vaste plek te krijgen in ons gemeentebeleid.

D66 heeft in de afgelopen vier jaar in Krimpen aan den IJssel een lokale referendum-verordening 
mogelijk gemaakt. Inwoners kunnen zich nu uitspreken over lokale besluitvorming. En we 
hebben het cultureel programma via de Cultuurwerkplaats terug kunnen brengen in de 
Tuyter. D66 maakt het mogelijk. Ook in Krimpen. En dat smaakt natuurlijk naar meer.

Als je zo terugkijkt lijkt tevredenheid op zijn plaats: zo doen we dat toch maar mooi in 
Krimpen! Maar de gemeente is natuurlijk nooit af. Passende woonruimte voor starters en 
jongeren is schaars. Net als uitgaansmogelijkheden. Zorgkosten voor een verder vergrijzende 
bevolking en filedruk op de Algerabrug hebben we juist weer teveel. En winkelen in Krimpen 
op zondag kan al helemaal niet. Genoeg te doen, lijkt me!

Krimpen kan volgens ons nog veel mooier en kleurrijker worden als juist de verscheidenheid 
van al onze inwoners meer de ruimte zou krijgen. Dus ook openbare ruimte. Ruimte die we 
met elkaar te delen hebben in een gemeente. Niet elkaar voorschrijven wat wel en niet bij 
onze gemeente past. Dat kunnen we zelf wel uitmaken. Niet volharden in het eigen gelijk 
en respect vragen voor identiteit, maar verbinden in plaats van verbieden. Respect moet je 
geven om het te krijgen.
Verscheidenheid heeft ook betrekking op mensen met beperkingen. Te vaak wordt nog 
onvoldoende rekening gehouden met de extra aandacht die nodig is om ook mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking volwaardig en zelfstandig te laten deelnemen aan 
het openbare leven. Een belangrijke opdracht voor de politiek. Want die is er bij uitstek om 
juist voor bijzondere mensen op te komen. En die bijzonderheid te blijven benadrukken, 
totdat het vanzelfsprekend is geworden.
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Wij hebben als politieke partij niet overal vooraf een 
pasklaar antwoord op. En al helemaal niet op vragen 
die we nu nog helemaal niet kennen, maar die ons 
ongetwijfeld de komende jaren voorgelegd zullen 
worden. Ik kan u wel vertellen hoe we er dan mee om 
zullen gaan. Zoals altijd aan de hand van de universele 
richtingwijzers die D66 overal toepast. 

Waar we ook actief zijn: lokaal, regionaal, provinciaal, 
landelijk, Europees en internationaal. Die richtingwijzers 
definiëren D66. Ze geven aan hoe wij kijken naar de 
samenleving. En naar het leven. En hoe wij daarbij onze 
keuzes maken. We hebben ze ook nu weer achterin 
dit verkiezingsprogramma opgenomen. U herkent 
er altijd het specifieke D66 geluid in: eigenzinnig, 
consistent, positief en toekomstgericht. Een geluid dat u ongetwijfeld ook herkent als u in 
dit verkiezingsprogramma 2018-2022 leest welke keuzes wij voorstaan de komende jaren. 

Ik verwacht dat u mij de komende jaren regelmatig aanspreekt op die keuzes. Want het 
gaat niet om mij of om D66, het gaat om een Krimpen aan den IJssel waar het goed leven, 
wonen en zorgen is. Maak dus ook een keuze, ga stemmen op 21 maart en laat weten wat 
u belangrijk vindt.

Arjan Neeleman
Lijsttrekker D66 Krimpen aan den IJssel
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Goed leven

Zondagsvrijheid - ook in Krimpen
D66 gaat uit van de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de mens. Iedereen 
heeft de vrijheid eigen keuzes te maken, zonder de ander daarbij onnodig te hinderen. 
Wij pleiten daarom voor zondagsvrijheid. Wat ons betreft gaat het hier niet alleen om 
het mogelijk maken van koopzondagen. Wij willen dat algemeen erkend wordt dat de 
zondag door ieder mens anders ingevuld wordt. Ook in Krimpen. Of je nu een rondje 
gaat fietsen door de polder, gaat rommelen in de tuin, een evenement wil organiseren, 
naar de kerk gaat of graag boodschappen wil doen. Men moet zelf de keuze kunnen 
maken hoe men de zondag invult, uiteraard met wederzijds respect.

D66 wil tegemoetkomen aan de grote groep inwoners en ondernemers die verruiming 
van de zondagsopeningstijden wil, maar daarbij waarborgen dat de zondagse 
kerkgang onbelemmerd kan plaatsvinden. Een verruiming van de winkeltijden is goed 
voor de werkgelegenheid en kan ook een positief effect hebben op de leegstand in 
de winkelcentra. Krimpen is een divers dorp. Wij willen graag met iedereen het debat 
aangaan om de zondagsvrijheid voor iedereen in onze gemeente te garanderen.
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Laaggeletterdheid verminderen
Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitaal communiceren, heeft grote 
invloed op verschillende facetten van iemands leven. De gezondheid wordt negatief 
beïnvloed, omdat bijvoorbeeld bijsluiters ingewikkeld zijn, afspraken met artsen niet 
worden nagekomen en informatie over gezond leven te ingewikkeld is. Het vinden en 
behouden van betaald werk is een grotere opgave wanneer je laaggeletterd bent. Ook 
de regie houden over je geldzaken is dan vaak een probleem. 
D66 zoekt naar wegen om deze mensen te vinden en ze te interesseren voor 
taalverbetering. Denk hierbij aan de wijkhulp, maar ook aan andere kanalen als werkgever, 
schuldhulpverlener, woningbouwvereniging, sportvereniging, kerk enzovoort. 
Wij pleiten voor een grotere inzet van middelen om initiatieven die al in landelijk verband 
ontwikkeld worden in Krimpen toe te passen.

Iedereen kan meedoen!
Of je nu met een rollator over straat moet, in een rolstoel of met een assistentiehond 
op pad gaat, D66 vindt het van belang dat alle openbare gelegenheden voor iedereen 
bereikbaar zijn. Mensen met een assistentiehond ervaren nog vaak geweigerd te 
worden. Mensen met rollator/rolstoel kunnen niet langs afvalpunten of kunnen deze 
niet bereiken. Leden van D66 hebben tijdens een schouw met assistentiehonden hier 
voorbeelden van gezien.

D66 pleit voor voorlichting over assistentiehonden op alle scholen en ook aan 
organisaties als de ondernemerskring, winkeliersverenigingen en zorgaanbieders. 
Graag zien wij dat jaarlijks aandacht op onze scholen wordt besteed aan de effecten 
van vuurwerk voor mensen en hun assistentiehonden, huisdieren in het algemeen en 
mensen met een gehoorbeperking.
De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de afvalpunten voor gebruikers van een 
rollator of rolstoel moet verbeterd worden. Waar nodig attenderen we onze lokale 
zorgsites op het geschikt maken van de informatie voor mensen met een visuele 
beperking en/of gehoorbeperking.

Toegankelijke en transparante gemeente
D66 wil dat de gemeente toegankelijker en transparanter wordt. Dat begint met 
communicatie door de gemeente die voor iedereen te begrijpen is en met een 
persoonlijker contact met ambtenaren. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente dichtbij 
de mensen staat en herkenbaar blijft. Iedere inwoner van Krimpen verdient een goede 
responstijd èn antwoord op ingestuurde brieven, mails, whatsapps en Facebook posts.
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We leven in een boeiende tijd: de omvorming van Nederland naar een land waar 
kleinschaligheid en participatie van bewoners weer belangrijker wordt. Steeds 
meer zien we om ons heen dat door het ontstaan van de steeds grotere gemeente 
de intensieve relatie met de inwoners minder wordt. 

Het vervreemdende effect van de schaalvergroting treedt ook op bij de intensieve 
samenwerking van gemeenten. Krimpen, Zuidplas en Capelle zijn daar een voorbeeld 
van. Het raadplegen van inwoners bij belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen in 
hun leefomgeving is verplicht voorgeschreven in de Omgevingswet. Naar ons idee 
handelen niet alle gemeenten in voldoende mate naar de geest van deze wet. Graag 
zien we dat de gemeente haar inwoners hier nog meer bij betrekt. 

De kracht van de buurt
D66 pleit voor een grotere ondersteuning van buurtkracht: het bevorderen van initiatieven 
door bewoners voor hun eigen leefomgeving. Ondersteuning van dit soort initiatieven 
is op dit moment maar beperkt van de grond gekomen. Maar tijden veranderen en 
burgers worden steeds mondiger. In Krimpen zijn niet heel veel buurtverenigingen. 
Daar is dus ruimte voor het gemeentebestuur om het ontstaan ervan te stimuleren 
door het beschikbaar stellen van buurtbudgetten op de begroting van de gemeente. 
Dat leidt in ieder geval tot een grotere wederzijdse betrokkenheid.
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Onderwijs is een kernwaarde van D66
D66 wil investeren in de ontwikkeling van jonge mensen: goed onderwijs vormt de 
basis voor de rest van het leven. Door te investeren in jeugd bouwen wij aan een 
duurzaam goede toekomst. Hoewel de gemeente niet over het onderwijs gaat is de 
gemeente wel verantwoordelijk voor huisvesting en de randvoorwaarden.

Schoolgebouw
De gemeente schept mede de kaders voor goede onderwijsgebouwen die voldoen aan 
de huidige onderwijs- en ICT-eisen. Licht, ruim, en conform de norm “frisse scholen 
klasse B” uitgerust.  Maar het blijft niet bij een ambitie voor een optimale leeromgeving. 
D66 wil dat de gemeente haar onderwijsgebouwen tenminste voorziet van duurzame 
middelen zoals zonnecollectoren, LED verlichting en waterbesparende kranen.  De 
kostenbesparing die deze maatregelen opleveren kunnen ingezet worden ten goede 
van het onderwijs zelf.

Leerling
Samen met de scholen wil D66 voortijdig schoolverlaten tegengaan. Zonder diploma 
is er geen vervolgonderwijs en geen startkwalificatie. Jongeren lopen dan een groter 
risico op werkloosheid. Als gemeente kunnen we in het kader van de leerplichtwet 
beleid voorop stellen. Zo zorgen we voor een waterdichte verzuimregistratie zodat 
spijbelen en uitval tegengegaan wordt.

Gezonde gemeente 
D66 gaat voor een gezonde gemeente. Daarbij hoort beleid dat het roken en het 
gebruik van alcohol en andere verslavende middelen ontmoedigt. Het biedt jongeren 
de mogelijkheid om gemakkelijk gezonde keuzes te maken. Voor D66 geldt dat ieder 
kind dat genotsmiddelen of drugs gebruikt er één te veel is. Wij willen het gebruik van 
verslavende of genotsmiddelen zoals alcohol, tabak maar ook lachgas bij jongeren 
drastisch terugdringen. Wij denken dit te bereiken door het vroegtijdig signaleren 
van gebruik en door samenwerking in preventie tussen scholen, gemeente, ouders, 
zorginstellingen en maatschappelijke partners. 

Ontmoeten en bewegen in Krimpen aan den IJssel
De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners kunnen bewegen en recreëren, ook 
binnen de gemeentegrenzen. Met het nieuwe speelruimtebeleidsplan is de toon gezet 
van ‘spelen’ naar ‘ontmoeten en bewegen’. D66 pleit ervoor om alle generaties, niet 
alleen kleinkind en grootouder, op basis van ‘ontmoeten en bewegen’ te verbinden. 
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Momenteel valt het onderhoud van de trapveldjes nog onder het onderhoudsniveau 
‘openbaar groen’. In het nieuwe speelplaatsenbeleid wordt gestreefd naar een 
vergroening van de speelplaatsen. Wij pleiten ervoor dat het gehele onderhoud van 
alle speelvoorzieningen, inclusief de trapveldjes, op het niveau van speelplaatsen 
wordt uitgevoerd.

Kunst, cultuur en sport….dichtbij huis
Niet alleen de gezondheid is een reden om sportvoorzieningen en -verenigingen op peil 
te houden. Sport, kunst en cultuur zijn voor D66 belangrijke pijlers van de samenleving. 
Het zorgt er voor dat we met elkaar verbonden blijven.

D66 wil de participatie in de sport verhogen door het vrijwilligerswerk te ondersteunen 
en te faciliteren. In Krimpen aan den IJssel hebben we de afgelopen jaren flinke stappen 
gezet, en hebben we zicht op goede sportvelden en sportvoorzieningen. Wij willen 
deze voorzieningen goed benutten en bereikbaar laten zijn voor iedereen. 

Graag zien wij meer kinderen sporten, en willen wij ze in aanraking brengen met 
cultuur. Dit gaan we bereiken door sportverenigingen en culturele instellingen nog 
meer via bijvoorbeeld SynerKri of de Cultuurwerkplaats Krimpen te betrekken bij het 
onderwijs. Kinderen kunnen op die manier kennis maken met verschillende sporten of 
cultuuraanbieders die Krimpen aan den IJssel te bieden heeft. Een belangrijke opgave is 
ook om onze ouderen aan het sporten en bewegen te krijgen. Hiervoor is samenwerking 
met de partners in de wijken en ouderenzorg van belang. Sportverenigingen kunnen 
met speciale beweeg- en sportprogramma’s voor ouderen weer interessant worden. 

Met de renovatie van de Tuyter en de oprichting van de Cultuurwerkplaats zijn er 
belangrijke stappen gezet. Wij vinden het belangrijk dat de Tuyter als cultureel centrum 
zoveel mogelijk gebruikt wordt. De samenwerking tussen verschillende kunst- en 
cultuurinstellingen kan verbeterd worden. D66 wil hier graag meer middelen voor 
vrijmaken. 
Het Krimpen Festival heeft zich in de laatste jaren bewezen. Het is het enige gratis 
toegankelijke evenement voor jong en oud in Krimpen aan den IJssel waar cultuur, 
sport, inwoners en maatschappelijk partners in één dag bij elkaar komen. Wij vinden 
het een geweldig evenement dat door de gemeente structureel ondersteund moet 
worden waardoor het verder kan groeien. 

D66 is er bijzonder trots op dat haar leden een zeer belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de oprichting en uitvoering van zowel de Cultuurwerkplaats als Krimpen 
Presents -  de organisator van diverse grote muziekfestivals in Krimpen - als ook het 
Krimpen Festival.
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Goed wonen

Wonen is meer dan huizen
Krimpen is een gemeente waar het goed wonen is voor jong en oud. Met het vele 
groen, het rijke verenigingsleven en de diverse speelplaatsen is het er voor de jeugd 
(0-15 jaar) goed toeven. De jongeren (16-23 jaar) komen minder aan hun trekken en 
verdienen meer mogelijkheden om te recreëren en hun eerste stappen te zetten om 
zelfstandig te wonen. Er zou innovatiever gebouwd kunnen worden door bijvoorbeeld 
voor jong en oud samen te bouwen of volgens het principe van Thuishuis. D66 wil 
een Krimpen waarin iedereen ongeacht leeftijd, afkomst, geloof en geaardheid prettig 
woont en leeft.

Groen Krimpen
Krimpen is minder groen dan wij denken*. Het gaat dan vooral om groen binnen de 
bebouwde kom en met name in de nieuwste woonwijken. De gemeente kiest nu voor 
minder bewerkelijk groen. D66 vindt dat de gemeente daarnaast ook kan kiezen voor 
beplanting waar insecten zoals bijen (hoognodig voor de bestuiving van planten en 
bomen) op af komen.
*Groenindex Universiteit Wageningen onderzoek 2017
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Groene tuinen steen eruit, planten erin 
Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien. Aanhoudende 
droogte en de vermindering van biodiversiteit zorgt voor opwarming van onze 
woonplaats. Voor particulier groen heeft de gemeente door deelname aan “Operatie 
Steenbreek” een initiatief geboden zodat bewoners kunnen zien dat groen in de tuin 
echt niet veel meer werk kost dan tegels of grind. D66 ziet graag dat de gemeente 
meer groen in particuliere tuinen stimuleert door planten of bomen ter beschikking te 
stellen aan bewoners tegen een gering bedrag, naar het voorbeeld van Qua Wonen.

Groene daken
Mede gezien de klimaatverandering is waterberging van groot belang. Als wij 
in Krimpen alle tuinen zouden verstenen dan krijgen we natte voeten omdat de 
riolering de verwerking van regenwater niet meer aankan. Sinds begin 2018 is er een 
subsidieregeling van toepassing voor het maken van groene daken voor inwoners. 
Ook dat kan helpen om extra waterberging te creëren. Wij roepen iedereen op om er 
zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Krimpen in 2030 energieneutraal!
Innovatie is de sleutel voor de energietransitie; innovatie om energie te besparen en om 
op duurzame manieren energie op te wekken. Ook in Krimpen aan den IJssel moeten 
we de slag maken naar nieuwe vormen van energie. Elektriciteit van kolencentrales 
en warmte van gas uit Groningen zijn op de middellange termijn niet meer houdbaar. 
Landelijk pleiten wij voor het sluiten van de kolencentrales voor 2025. Als gemeente 
moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en ambitie tonen. 

D66 wil dat de gemeente de diverse mogelijkheden om eigen energie op te wekken 
blijft stimuleren. We willen doorpakken op het verduurzamen van de woningen en 
bedrijven in onze gemeente. De eventuele opbrengst van de verkoop van de Eneco-
aandelen kunnen wij gebruiken om dit te financieren. 

Daarnaast willen wij een ambitieuze integrale duurzaamheidsvisie waarin de ambitie 
voor de lange termijn wordt neergezet. Nederland dient in 2050 energieneutraal te zijn. 
Wij willen dit eerder realiseren door onze woningen uiterlijk in 2030 energieneutraal te 
laten zijn.
Bij nieuwbouw en renovatie zetten wij in op gasloos bouwen. Qua Wonen sporen wij 
via een ambitieuze woonvisie aan haar woningenbestand energieneutraal te maken. 
Huisbezitters worden door financiële maatregelen verleid hun woning energieneutraal 
te maken.
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D66 voor Energiecoöperatie 
Inwoners en bedrijven moeten kunnen meeprofiteren van de mogelijkheden die de 
energietransitie biedt. Een coöperatie waarin Krimpenaren zich verenigen en mee 
investeren in de verduurzaming van de gemeente. Een coöperatie maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk dat men ook zonder eigen dak kan investeren in en mee kan profiteren van 
duurzame energie. Een coöperatie die als taak heeft de lokale gemeenschap mee te 
nemen en te adviseren in de mogelijkheden om energie te besparen en duurzame 
energie lokaal op te wekken of in te kopen. Wij vinden dat de gemeente daarin een 
faciliterende rol moet vervullen.

Veilig verkeer
Krimpen is een fietsvriendelijke gemeente met voldoende goed onderhouden fietspaden. 
Punt van aandacht blijft echter wel de toegankelijkheid en veiligheid bij scholen. Maar 
ook de aanloop- en fietsroutes richting de scholen verdienen nog extra aandacht. Op 
sommige plekken bij scholen zou de verkeersveiligheid sterk verbeteren door de aanleg 
of verplaatsing van een zebrapad. De gemeente is echter van mening dat dit alleen 
kan als de school (en/of de ouders) in de spitsuren rond school klaar-overs verzorgt. 
Wat ons betreft gelden op de zebrapaden nabij scholen dezelfde verkeersregels als op 
de overige zebrapaden en is de inzet van extra klaar-overs daarvoor niet noodzakelijk. 
Wij zien geen belemmering om kritisch te bekijken waar extra zebrapaden nodig zijn of 
deze verlegd kunnen worden. 

Het hart van Krimpen - Centrumplan
De meest recente centrumvisie van Krimpen dateert uit 2006 en is achterhaald. Gezien 
de samenstelling van de bevolking verdient Krimpen een levendig centrum dat voorzien 
is van alle gemakken. Hierbij valt uiteraard te denken aan een variatie van winkels en 
horeca. Het aanbod van winkels en horeca is nu erg verschraald wat de levendigheid, 
met name in de weekenden en avonden niet ten goede komt. Krimpen kent ook veel 
gezinnen en jongeren die graag gebruik zouden maken van meer levendigheid in het 
centrum. 
De politiek heeft hier niet direct invloed op, maar kan wel een zo gunstig mogelijk 
vestigingsklimaat voor de middenstand scheppen. Te beginnen met een hernieuwde 
visie op het centrumbeleid waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de 
wensen van alle bevolkingsgroepen.
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Goed zorgen

Iedereen heeft recht op goede zorg
De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In de afgelopen jaren hebben we samen al veel bereikt. Toch zijn er nog verbeteringen 
mogelijk. D66 wil dat thuiszorginstellingen en woonzorgvoorzieningen een mensgericht 
beleid voeren. Dat medewerkers zich bewust zijn van de diversiteit van de zorggebruikers. 
Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders hun zorg afstemmen op de behoeften 
van de doelgroep: ouderen, mensen met een beperking, samenwonenden waaronder 
ook LHBTI’s* en ouderen van een niet-Nederlandse afkomst. Daarom nodigen wij 
zorgondernemers uit om in Krimpen kleinschalige initiatieven te ontwikkelen om 
cliëntgerichte zorg nog meer mogelijk te maken. Zodat iedereen in Krimpen oud mag 
worden in een omgeving waar men zich thuis voelt. En in de buurt van de kinderen en 
kleinkinderen.
*LHBTI zijn lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen en personen 
met een intersekseconditie, die mannelijke en vrouwelijke kenmerken hebben.
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Innovatieve zorg
Innovaties in de zorg kunnen de zorg beter maken. Een voorbeeld is zelfcontrole 
bij chronisch zieke patiënten. Door middel van zelfcontrole (zoals bloedsuiker of 
bloeddruk), waarbij gegevens via een app worden doorgezet naar hun hulpverlener, 
kunnen cliënten vaker gevolgd worden door hun arts zonder extra reistijd. Dit alles wel 
op basis van vrijwillige deelname van de patiënt. D66 is voorstander van dergelijke 
pilots voor innovatieve oplossingen bij Krimpense zorgprofessionals in samenwerking 
met zorgverzekeraars en -ondernemers.
 
Sinds januari 2015 vallen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet onder 
verantwoordelijkheid van gemeenten. Het idee daarachter was dat de lokale overheid 
dichter bij haar inwoners staat. En dat de hoge kosten van zorg verminderen door te 
zorgen voor een sterke samenleving waarin iedereen meetelt en waar preventie en 
voorlichting over een gezonde leefstijl centraal staat.

In Krimpen aan den IJssel is het loket van het Centrum van Jeugd en Gezin omgevormd 
tot de KrimpenWijzer, een loket waar iedereen terecht kan met alle vragen op het 
gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. We zijn op de goede weg al gaan 
de veranderingen niet zo snel als werd gehoopt. Dit betekent dat de reserves opraken. 
D66 vindt dat op korte termijn bezuinigd moet worden op overlappingen van de 
diverse zorgaanbieders. Zo komt er geld vrij voor zorg die dringend nodig is. Langer 
zelfstandig thuis wonen is een recht en geen plicht. 

Gelijke kansen voor iedereen
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, 
valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk 
vinden. Alle gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het bieden van die 
ondersteuning. 
Wij kennen allemaal mensen in onze directe omgeving die ondanks alle goede 
bedoelingen van diverse instanties niet of moeilijk hun volgende arbeidsbestemming 
vinden. Voor inwoners boven de 55 die geen aanspraak meer kunnen maken op het 
Leven Lang Leren Krediet lanceren wij de Krimpense StudieLening: een rentevrije 
lening bedoeld voor lesgeld en leermiddelen. 
Om inwoners voor te bereiden op een terugkeer op de arbeidsmarkt vragen wij de 
gemeente de samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven en de studies te koppelen 
aan uitdagingen in Krimpen en de directe omgeving.
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Financiële veiligheid ouderen 
Veel ouderen hebben hulp nodig. Niet alleen met huishoudelijke taken maar ook 
met de financiële administratie. Omdat veel geldzaken tegenwoordig via het internet 
gaan, wordt het voor ouderen steeds lastiger. Zo worden ze afhankelijk van anderen. 
Hierin kan een gevaar van uitbuiting schuilen. Daarom willen wij het probleem van 
financieel misbruik bespreekbaar maken en daarin samen optrekken met verzorgers, 
zorginstellingen en financiële dienstverleners. Wij vragen de gemeente om blijvend 
meer voorlichting te geven over financieel misbruik en budget op te nemen voor 
cursussen voor ouderen op het gebied van computergebruik en budgettering. Zodat 
onze ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. 

Schulden en armoede
Problemen gaan vaak gepaard met financiële zorgen. Het aantal huishoudens in 
langdurige armoede stijgt en veel huishoudens kunnen een tegenvaller niet zomaar 
opvangen. Met als risico dat schulden zich opstapelen, voorzieningen afgesloten raken 
en kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Uiteindelijk leidt dit tot sociale problemen. 
Ook de manier van het innen van schulden en het opleggen van administratieve boetes 
werkt niet mee om iemand uit de problemen te helpen. Gelukkig is er inzicht dat 
het anders moet en gebeurt dit in bepaalde gevallen wel, maar het kan nog veel 
beter. D66 wil dat waar nodig de gemeente zorgt voor bijzondere bijstand en goede 
schuldhulpverlening. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Dit kan door meer in 
te zetten op vroegsignalering en preventie. D66 wil hiervoor meer geld en capaciteit 
uittrekken.

Jeugd/Jongeren 
De jeugd heeft de toekomst. Iedereen kent het gezegde, maar wat doen we als het in 
het heden niet zo goed met ze gaat? Jeugdprofessionals bieden dan extra hulp aan 
kinderen en jongeren en hun gezinnen in onze gemeente. Om tijdig te kunnen reageren 
vinden wij het van groot belang dat de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs wordt 
versterkt. Immers de school speelt een cruciale rol in het leven van een kind. D66 pleit 
voor een regelmatig overleg tussen jeugdzorgaanbieders en het primair onderwijs om 
probleemsituaties zo snel mogelijk te signaleren, zoals dat in het voortgezet onderwijs 
al plaatsvindt.
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18-/18+
Jongeren die extra hulp krijgen in het kader van de jeugdzorg kunnen daar geen 
aanspraak meer op maken zodra zij 18 jaar worden. Ze zijn dan voor de wet 
meerderjarig. D66 pleit voor een geleidelijke overgang van de zorg. Wij denken dan 
aan het verlengen van pleegzorg voor jongeren ouder dan 18. Wij willen een goede 
financiële begeleiding in de vorm van budgetcoaching om problemen te voorkomen. 
En natuurlijk willen wij voldoende betaalbare woningen voor jongeren. Daarom vragen 
wij de gemeente te onderzoeken of Tiny Houses en soortgelijke initiatieven mogelijk 
zijn in Krimpen aan den IJssel en een inventarisatie te maken van mogelijke locaties. 
Daarbij willen wij in principe de ogen open houden voor een eventuele aanpassing in 
het bestemmingsplan.

De gemeente heeft een belangrijke taak in de voorlichting aan jongeren over ongezond 
en risicovol gedrag, zoals roken en het gebruik van alcohol en drugs. D66 onderschrijft 
de uitgangspunten in het regeerakkoord om te komen tot een “rookvrije generatie”. 
Op korte termijn moeten schoolpleinen, sportvelden en speelplaatsen rookvrij worden. 
Voor schoolpleinen is dat vanaf 1 januari 2019 verplicht. 
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Lijsttrekker Arjan Neeleman
D66 fractievoorzitter sinds 2010. Gedreven, kritisch en resultaat gericht als 
raadslid. Betrokken en bewust bezig Krimpen aantrekkelijker te maken als 
mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Krimpen Presents.

2. Larry Köster
Ziet zijn kinderen graag opgroeien in een gemeenschap waar wederzijds 
respect vanzelfsprekend is en waar iedereen, ongeacht overtuiging, 
afkomst of geaardheid, optimale kwaliteit van leven kan vinden. Naast 
burgerraadslid voor D66 is Larry mede bestuurslid van Krimpen Presents.

3. Floor van Delden
Enthousiast, betrokken en positief. Sinds een aantal jaar weer terug in 
Krimpen met het gezin. Zet zich graag in voor een groen en levendig 
Krimpen. 

4. Lenneke Laurens
Voorstander van meer groen in het dorp en minder steen, duurzaam 
omgaan met de middelen en natuur  die we hebben.

5. Anja Mastenbroek
Door haar vrijwilligerswerk, o.a. voor Adviesraad Sociaal Domein, zit zij in 
de haarvaten van de Krimpense samenleving.

6. Rutger van den Bosch (niet op foto)
Heeft dagelijks te maken met cultuur, sport, onderwijs, en jongeren. Trots op 
zijn initiatieven Stichting Krimpen Presents en Cultuurwerkplaats Krimpen. 
Twee voorbeelden waar Krimpen echt gezelliger van is geworden.



Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

16



d66krimpenaandenijssel.nl

@D66Krimpen

D66Krimpen

d66krimpen


