
                                                                                                             
 
Terugblik  
Nu de zomer(vakantie) echt is begonnen en we waarschijnlijk weer een week vol tropische 
temperaturen ingaan, is het een mooi moment om nog even terug te blikken op het eerste jaar 
“Kleurrijk Krimpen”. Want er zijn een hoop mooie dingen gerealiseerd in het eerste jaar van de 
lokaal-liberale coalitie van Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen, VVD en D66. 
 
Zondagsvrijheid 
Zo was daar als eerste grote onderwerp de Zondagsvrijheid. Dit betekent dat een ieder zijn zondag 
zo kan en mag besteden zoals hij of zij zelf wil. Uiteraard met respect voor de ander. Of je nu gaat 
fietsen, winkelen of naar de kerk gaat, het staat een ieder vrij. En hoewel dat tot flinke discussies 
binnen en buiten de raadzaal heeft geleid, kunnen we concluderen dat de zondagsvrijheid binnen 
Krimpen een succes is. Het heeft niet geleid tot een zichtbare verandering van cultuur en 
omgangsvormen binnen onze gemeente, terwijl iedereen zijn of haar zondag kan besteden zoals 
hij of zij wil! 
 
Bouwkringloop 
In het streven een volledig energie-neutrale en circulaire economie te bewerkstelligen heeft D66 
een motie voor een Bouwkringloop ingediend die met meerderheid van stemmen is aangenomen. 
Het doel van de bouwkringloop is om hergebruik van ingeleverde bouwmaterialen te realiseren. 
Hierbij moet uiteindelijk een samenwerking met de milieustraat en de Kringloopwinkel tot stand 
komen. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit uiteraard 
melden. 
 
Dialoogdag Seksuele diversiteit 
Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie omtrent de Nashville verklaring heeft D66 een 
motie ingediend waarin zij oproept tot het organiseren van een dialoogdag omtrent seksuele 
identiteit. Binnen onze gemeente wordt zeer verschillend gedacht over bijvoorbeeld 
homoseksualiteit en genderdiversiteit. Samen met maatschappelijke organisaties zal die dag in het 
teken staan van verbinding zoeken. Hierdoor moet verdere polarisatie binnen onze gemeente 
voorkomen worden en wordt een veilige omgeving voor kwetsbare groepen verder bevorderd.  
 
Amendement Ouverturelaan 
Na jaren overleg is dit college gestart met een oplossing voor de verkeersproblematiek op de 
Ouverturelaan. Een mooie start, maar wat D66 betreft waren bepaalde oplossingen nog niet 
voldoende uitgewerkt. Wij hebben hiervoor, samen met VVD, Stem van Krimpen en Leefbaar 
Krimpen een amendement ingediend waarin nog een aantal aanvullende maatregelen werden 
gesteld, o.a. op het gebied van rijbaanscheiding en de veiligheid van fietsers. Ook werd specifiek 
verzocht de bewoners actief te betrekken bij de invulling van deze oplossingen. Wij hopen dat 
hiermee een goede start is gemaakt met het oplossen van deze langlopende 
verkeersproblematiek! 
 
Cultuurnota en Cultuur enquête 
In september 2019 staat de bespreking van de nieuwe Cultuurnota op de agenda. D66 kijkt hier 
reikhalzend naar uit! Cultuur is de smeerolie van de Krimpense samenleving, het verbindt en 
verrijkt! Hoewel de opzet van de Cultuurnota er veelbelovend uitziet, was D66 ook benieuwd naar 
de mening van de Krimpenaren zelf. Hiertoe hebben we een online enquête gehouden die 
verspreid is over de diverse social media. In de enquête konden Krimpenaren o.a. aangeven in 
hoeverre zij tevreden zijn over het cultuurbeleid in Krimpen, wat zij nog missen en suggesties 
aandragen. Bij de behandeling van de Cultuurnota in september zal D66 met de uitslagen van de 
enquête naar buiten komen.  
 



                                                                                                             
 
Kadernota 2020: Krimpen op de schop! 
Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met grote financiële uitdagingen. Aan de ene 
kant zijn er enorme tekorten, o.a. in het Sociaal Domein en de Jeugdzorg. Aan de andere kant 
hebben we te maken met noodzakelijk grote uitgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaat. 
Dit vraagt om een nuchtere kijk op zaken waarin alle partijen hun verantwoordelijkheid pakken. 
Vanuit D66 zullen wij hier uiteraard op blijven sturen. 
 
Tot slot; 
kijken wij terug op een bewogen en mooi jaar “ Kleurrijk Krimpen”. Wat ons betreft mag Krimpen 
nog een stukje kleurrijker en inclusiever worden en daar zullen wij ons na de zomer weer met volle 
energie voor inzetten! 
 
Wij wensen iedereen een mooie zomer toe! 
 

 


