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Inleiding
Er bestaat ongenoegen over de aandacht die de kernen in het westen van de
Krimpenerwaard krijgen van het gemeentebestuur. Dit komt onder meer voort uit een
ondervertegenwoordiging in raad en college en doordat meer dan evenredig de
gemeente haar activiteiten organiseert in het oosten van de Krimpenerwaard.
De primaire doelstelling van Lokaal Op 1 is zorg dragen voor meer evenwicht in de
bestuurlijke aandacht en bijdragen aan het beter gehoord worden van de inwoners,
verenigingen en bedrijven in het westen van Krimpenerwaard.
Dat kan door vertegenwoordiging in gemeenteraad en college, aandacht vragen voor
een dienstverlening dichtbij, maar ook door het ophalen van meningen en zorg te
dragen dat dit op de bestemde plekken in uitvoering wordt genomen.
Lokaal Op 1 vindt dat de lokale gemeenschap op de eerste plaats komt. Deze
gemeenschap capabel is om aan te geven wat noodzakelijk is en waar de prioriteiten
liggen voor een betere leefgemeenschap. Het gemeentebestuur moet daar dankbaar
gebruik van maken.
In het gemeentelijk functioneren is de zorg voor vitale kernen te veel een papieren
doelstelling. Het in stand houden en ontwikkelen van vitale kernen is niet alleen een
kwestie van het stapelen van stenen, maar in de hedendaagse samenleving nog
meer het ontwikkelen en stimuleren van betrokkenheid bij het wel en wee van het
dorp. Daarbij horen het overdragen van verantwoordelijkheden en het geven van
kansen op het maken van eigen keuzes.
Door de grote oppervlakte van onze nieuwe gemeente, gaat centralisatie vaak ten
koste van de dienstverlening aan onze inwoners ( reisafstand, bereikbaarheid),
daarom moet het optimaliseren van het OV binnen de kernen een voorwaarde zijn
voor centralisatie van de dienstverlening.
De directe aanleiding voor het ontstaan van Lokaal OP 1 is de gesignaleerde
onvrede. Toch is Lokaal Op 1 een partij die haar verantwoordelijkheid wil en zal
nemen waar het gaat om mede richting te geven aan alle beleidsvelden van de
gemeente Krimpenerwaard.
Wij stellen de inwoners van de kernen centraal en vinden het belangrijk dat het
dorpsbelang doorklinkt in het algemeen belang. Wij gaan er alles aan doen om met
uw steun en inbreng een optimaal woon- werk- en leefklimaat te realiseren voor alle
inwoners van Krimpenerwaard.

Lokaal Op 1 . . . . . gewoon voor iedereen!
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Lokaal Op 1 & Het gemeentelijk bestuur
Lokaal Op 1 vindt dat de gemeente, (onder gemeente verstaan wij: bestuur en
ambtenaren) er is voor de samenleving. Het gemeentebestuur moet de inwoners,
verenigingen en bedrijven beschouwen als partner. Bij partnerschap behoort de
gemeente zich af te vragen “Wat heeft u van mij nodig?” Daarom moet de gemeente
aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:






Gemeente is benaderbaar (echt verkleinen afstand burger en
organisatie/bestuur)
Gemeente is zichtbaar actief in het betrekken van burgers, verenigingen en
bedrijven en behulpzaam bij het aanvragen van vergunningen
Gemeente is actief klantgericht in de begeleiding en informatieverstrekking in
aanvraagprocedures etc.
Gemeente werkt kerngericht qua bestuur, ambtelijke organisatie en aandacht.
Gemeente optimaliseert de dienstverlening aan de samenleving.

Lokaal Op 1 vindt dat de gemeente kerngericht moet werken en daarom wil zij in
elke kern een Commissie Kernoverleg instellen. Deze commissie overlegt dan
periodiek met de voor elke kern aan te wijzen wethouder en accountmanager.
De Commissie Kernoverleg vertolkt de behoeftes en opvattingen van de inwoners en
draagt deze uit naar de gemeente of andere organisaties. Deze commissie neemt
zelf geen standpunten in. Immers, er leven heel veel verschillende gevoelens en
opvattingen onder onze dorpsbewoners. Wel probeert deze commissie al deze
opvattingen te horen en weer te geven en organiseert de Commissie Kernoverleg
informatie en discussie.
De regio Midden Holland moet daadkrachtiger worden. Aansluiting bij de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft onze voorkeur. Lokaal Op 1 wil een
betere ontsluiting van de Krimpenerwaard met aandacht voor de Algerabrug en
vervoer over water. De ligging tussen rivieren en de gewenste klimaatbestendigheid
van Nederland vereist aansluiting bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Lokaal Op 1 staat een gezond en solide financieel beleid voor met een structureel
sluitende begroting. De reserves en voorzieningen moeten niet groter zijn dan strikt
noodzakelijk. Dit vereist een gedegen jaarlijkse actualisering.
Daarbij is het ook noodzakelijk concurrerend te zijn ten aanzien van de hoogte van
de gemeentelijke belastingen. Waarom zijn de woonlasten in Krimpenerwaard
bijvoorbeeld hoger dan in Rotterdam of Capelle aan den IJssel? De hondenbelasting
afschaffen is prima, dekking moet bezien worden in het jaarlijkse dekkingsplan,
echter nu wordt er in een langere periode afgebouwd, dat is hinken op twee
gedachten.
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Lokaal Op 1 & Wonen
In elke kern moet naar evenredigheid nieuwbouw worden gerealiseerd. Immers elk
dorp heeft nieuwe aanwas nodig voor een vitaal verenigingsleven en middenstand.
Jonge gezinnen kunnen worden overgehaald in Krimpenerwaard te komen wonen
door bijvoorbeeld sociale koopwoningen te bouwen.
Lokaal Op 1 vindt dat voor elke kern plannen moeten worden gemaakt voor
bouwlocaties buiten bestaand bebouwd gebied. Overleg opstarten hierover met de
provincie is noodzakelijk. Inbreilocaties zijn natuurlijk goed, maar gaan dikwijls ten
koste van het weinige groen. Nieuwe woningen willen wij voorzien van
milieuvriendelijke energiemiddelen.
Lokaal Op 1 geeft prioriteit aan starters op de woningmarkt. Daarvoor kan het
noodzakelijk zijn te voorzien in voldoende woningen voor mensen die een volgende
stap willen zetten in hun wooncarrière of voor ouderen die kleiner of gemakkelijker
willen gaan wonen. Hierdoor komen woningen vrij voor starters. Het verstrekken van
startersleningen kan hier toe ook bijdragen.
De groep ouderen binnen onze gemeente neemt toe. De gemeente zal deze ouderen
moeten ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Hierin dient
te worden samengewerkt met de woningbouwcorporaties. Uitgangspunt hierbij is de
woonwens van de ouderen waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de financiële
consequenties.
Lokaal Op 1 vindt dat de vrijheid van een (ver)bouwplan moet worden vergroot. De
huidige procedures zijn nodeloos ingewikkeld en kostbaar. Bij de implementatie van
de nieuwe Omgevingswet moet hier rekening mee worden gehouden. De
gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke kwaliteit kan worden opgeheven.
Het onderhoud van het openbaar groen, de straten, de bruggen en verkeersborden
moet van een veel hoger kwaliteitsniveau zijn. Individuele huishoudens en bedrijven
moeten meer worden aangesproken wanneer het tuinonderhoud etc. te wensen
overlaat. Lokaal op 1 is van mening dat “de milieustraat” in Krimpen aan de IJssel
weer geopend zou moeten worden voor het westelijk deel van de Krimpenerwaard.
Duurzaamheid, milieu en specifiek het terugbrengen van de uitstoot van
broeikasgassen zijn thema’s bij het ontwikkelen van nieuw beleid, met name bij
bouwen, accommodatiebeleid, straatverlichting, subsidiebeleid en het inkoopbeleid.
Lokaal Op 1 vindt dat permanent moet worden gewerkt aan het verbeteren van het
veiligheidsgevoel. Daarom moeten wijkagenten en Boa’s zich nadrukkelijker
manifesteren als aanspreekpunt.
Wijkagenten en BOA’s bemiddelen, corrigeren en treden krachtig op tegen
verontreiniging door particulieren en bedrijven. Zwerfvuil moet worden aangepakt
door campagnes o.a. op scholen. Particulieren en bedrijven moeten worden
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gestimuleerd zo mogelijk bij te dragen aan een schone omgeving. Het aanbieden van
afval bij het aanbiedstation moet laagdrempelig zijn. Het moet mogelijk zijn ( ter
beperking van de hondenpoep ) voor hondenbezitters om hun dieren op bepaalde
plaatsen vrijelijk te laten rondlopen.

Lokaal Op 1 & Leven
Lokaal Op 1 wil zich vooral richten op de levensvatbaarheid en de kwaliteit van de
samenleving in de verschillende kernen. Hiervoor ligt de focus onder meer op
starters en jonge gezinnen, maar bijvoorbeeld ook op een woonomgeving die
schoon, levendig en veilig is.
Lokaal Op1 staat het gebruik van meer openbare beveiligingscamera’s voor op
plekken waar de grootste onveiligheidsgevoelens worden ervaren. Eventuele
plaatsing wordt in overleg met de aanwezige bedrijven, winkels en instellingen
uitgevoerd.
De kwaliteit van leven in een dorp wordt bepaald door vele factoren, zoals winkels,
scholen, sport en recreatie. Maar ook veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid
van goede zorg, spelen een grote rol. Leegstand van bedrijfspanden moet zoveel
mogelijk voorkomen worden. Het stimuleren van een goed ondernemersklimaat is
daarbij van groot belang.
Lokaal Op 1 vindt het belangrijk dat inwoners kunnen blijven beschikken over een
ruim aanbod aan sportieve en recreatieve voorzieningen. Culturele activiteiten zijn
onmisbaar voor elk dorp. De gemeente draagt zorg voor het adequaat faciliteren van
o.a. accommodaties en stimuleert waar mogelijk verbinding tussen verschillende
disciplines voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Dit is goed voor de
ontwikkeling van de jeugd en de sociale samenhang, maar ook om de jeugd aan de
dorpen te binden. Een goede ondersteuning van vrijwilligers is hiervoor noodzakelijk.
Het subsidiebeleid wordt hierop afgestemd.
Verenigingen die een Verklaring Omtrent Gedrag vragen van volwassenen die actief
betrokken zijn bij verenigingen wil Lokaal Op 1 een tegemoetkoming in de kosten van
de VOG-aanvraag verlenen. Elke vereniging met jeugdleden en leden uit andere
kwetsbare doelgroepen moet hier gebruik van kunnen maken.
Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke gemeente of kern.
De gemeente moet hierin waar mogelijk faciliteren en controleren. Lokaal Op 1 is van
mening dat het huidige aanbod van scholen voor het Voortgezet Onderwijs
gehandhaafd moet blijven. Uitbreiding met dependances van scholen voor
beroepsonderwijs is wenselijk , het is immers van groot belang dat we in onze
gemeente kunnen blijven beschikken over voldoende vakbekwame mensen.
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Binnen onze gemeente is het van belang om het NT1 en NT2 Onderwijs te
stimuleren, niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor mensen die of een
achterstand hebben op het gebied van de Nederlandse taal of om mensen, die
langdurige in de bijstand zitten weer te activeren. Nu moeten mensen voor taalles
naar Rotterdam , Gouda of Waddinxveen.
Welzijn gaat vóór zorg: dus inzet op welzijnsvoorzieningen, minder regelgeving en
bureaucratie. Betere toegankelijkheid van gebouwen.
Als er hulpvragen binnen komen dan zal er samen met de inwoner en mantelzorger
gekeken worden naar een passend antwoord, maar ook dient de zorgvraag zo
adequaat en snel mogelijk te worden afgehandeld. Het zes weken wachten moet
eigenlijk niet mogen voorkomen.
Lokaal Op 1 vindt het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan
de samenleving en zal daar ook vol op gaan inzetten. Alle kansen, ideeën en
initiatieven om vereenzaming bij inwoners te voorkomen, dienen aangegrepen te
worden. Hieraan dient blijvend gewerkt te worden.
Daarom is Lokaal Op 1 van mening, dat mensen in staat moeten zijn tot
zelfredzaamheid. Lukt dat niet dan staat de gemeente klaar om voorzieningen te
treffen. Maar:








Praat niet óver, maar mét mensen.
Laat inwoners meedoen en meedenken.
Maatwerk toepassen, binnen of buiten de Wmo.
Stimuleren tot hergebruik van hulpmiddelen.
Zorg voor een nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de
verschillende hulpverleners (consulenten sociaal team, gemeente,
welzijnsorganisatie, huisartsen, jeugdwerkers, politie, woningcorporaties, etc.).
Geeft speciale aandacht aan vrijwilligers die de gemeente ondersteunen bij de
uitvoering van Wmo-taken.
Ontlast mantelzorgers door middel van het open houden of het opnieuw in
ontwikkeling brengen van dagbestedingsplekken voor mensen die opvang
nodig hebben.

Het streven om ouderen en langdurig zieken zoveel mogelijk in eigen omgeving te
laten verblijven, is een mooi streven, maar er zijn grenzen aan. Als mantelzorgers of
familie aangeven deze zorg niet meer ter hand te kunnen nemen, zal een adequate
oplossing geboden moeten worden. Helaas is het zo dat patiënten eerst een
ziekenhuis opname moeten ondergaan alvorens in een zorgcentrum of verpleeghuis
te kunnen worden opgenomen. Zonder een ziekenhuisopname worden ze helemaal
niet geplaatst en zijn mensen veelal aangewezen op Gouda of Rotterdam. Lokaal
Op 1 wil zo niet omgaan met mensen. Er is een duidelijk te kort aan verpleegbedden
/ revalidatiebedden, daarom is uitbreiding van het aantal bedden noodzakelijk.
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In het Sociaal Domein is nog steeds geen sprake van sturing en volledig financieel
inzicht. Cliënten zijn onder die omstandigheden onzeker over de voorzieningen en
weten niet waar zij recht op hebben.. De gemeenteraad moet meer grip krijgen op de
resultaten in het Sociaal Domein . Inwoners moeten bezwaar kunnen maken tegen
onvoldoende hulp. De hoogte van de eigen bijdragen in het Sociaal domein mag niet
hoger zijn dan in omliggende gemeenten.
Lokaal Op 1 vindt dat bij de jeugdzorg preventie van het grootste belang is om
problemen op latere leeftijd te voorkomen. De jeugdzorg wordt zo dicht mogelijk bij
de jongere georganiseerd. De gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen
de school en jeugdzorg. Alle betrokkenen zoeken naar een balans tussen
behandeling, preventie en doorverwijzing.
Het belang van jeugd- en jongerenwerk mag hierbij niet worden onderschat.
Lokaal Op 1 vindt dat moet worden gestreefd naar een dependance van de
huisartsenpost in de Westhoek van de Krimpenerwaard. Met de artsen moeten hier
nadrukkelijk afspraken over worden gemaakt.
De aanrijtijden van de hulpdiensten, in het bijzonder de ambulance en de brandweer
moeten voldoen aan de wettelijke normen. De burgemeester maakt hiervoor jaarlijks
de resultaten per kern bekend.

Lokaal Op 1 & Werk
Een goede economische bedrijvigheid stimuleert de welvaart. Het Midden en Klein
Bedrijf (MKB) is de motor van de economische groei. De gemeentelijke
accountmanagers die zich bezig houden met bedrijven, moeten nog meer de ogen
en oren van de gemeente zijn voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Met name
startende ondernemers moeten kansen krijgen. Lokaal op 1 is van mening dat
winkeliers zelf moeten uitmaken of zij met zon- en feestdagen hun winkel willen
openen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden in deze , tussen kernen in de
gemeente Krimpenerwaard
Lokaal Op 1 streeft naar meer bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. Hier ligt een
schone taak voor Burgemeesters en Wethouders. Onze voorkeur gaat wel uit naar
bedrijven met gemiddeld meer medewerkers per m². De gemeente kan daarin
volgens ons een stimulerende rol in vervullen.
Wat de horeca betreft, wil Lokaal Op1 een eerlijk speelveld in heel de
Krimpenerwaard. Vrije sluitingstijden met een uiterste sluitingstijd van 3.00 uur.
Er is de afgelopen jaren een wildgroei ontstaan van theetuinen , die als theetuinen
starten en vervolgens uitgroeien tot volwaardige horecabedrijven, dit alles zonder
toestemming, Drank en Horecavergunning en zonder de juiste inrichtingseisen. Wij
zijn niet tegen het vestigen van theetuinen noch andere horecabedrijven, wel vindt
Lokaal op 1 dat deze bedrijven aan gelijke eisen moeten voldoen als de reeds
bestaande horecabedrijven.
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Bestaande evenementen blijven qua sluitingstijden van kracht, zoals het in de oude
voormalige gemeenten was. Dat beleid wordt gesteund door Lokaal Op1. Echter
nieuwe evenementen mogen slechts op de zaterdag doorgaan tot 23.00 uur. Dat
vinden wij bizar, dit is oneerlijke concurrentie.
Vooral in het weekend wordt er veel alcohol verkocht in de supermarkt. Dit wordt veel
op straat genuttigd ( indrinken), daarna worden horecabedrijven bezocht, dat weer
overlast geeft. Lokaal OP 1 pleit voor meer handhaving op gebruik van alcohol in de
openbaarheid.
Kwetsbare inwoners van de Krimpenerwaard en dan met name , mensen met een
beperking hebben meer veiligheid op hun werk nodig. Daar zullen dus ook de
beschutte werkplekken voor moeten blijven bestaan in de Krimpenerwaard. Voor
deze mensen moet er werkgelegenheid zijn waar ze zich veilig voelen, gelukkig zijn
en gewaardeerd worden.
Lokaal Op 1 vindt dat recreatie en toerisme in de gehele Krimpenerwaard moet
worden bevorderd. Onze mooie Krimpenerwaard verdient dat. Denk aan onze
kanoroutes, de prachtige natuur, golfbaan, wandelpaden, fietsroutes enz. In Krimpen
aan de Lek is het wenselijk dat er een aanlegplaats komt voor cruiseboten.
De focus moet hierbij liggen op de verbinding van het buitengebied, met
watersportkansen en omliggende steden. Er moet serieus geld komen voor publiciteit
in landelijke bladen en het promoten van de Krimpenerwaard op beurzen.
Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. Lokaal Op 1 steunt een onderzoek
naar realisering van camperplaatsen met voorzieningen.
Landbouw en veeteelt zijn een essentieel onderdeel van Krimpenerwaard en de
verschillende dorpen. Er moet meer overleg zijn met deze sector. Uitbreiding moet
mogelijk zijn, met inachtneming van een goede balans tussen milieu en
bedrijfsvoering. Agrariërs spelen immers een belangrijke rol in het natuurgebied.
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Focuspunten


























Meer evenwicht in de bestuurlijke aandacht/ vertegenwoordiging
De gemeente is er voor de inwoner en niet andersom
Gemeentelijke serviceloketten in de kernen
Stimuleren van een goed ondernemersklimaat
Flexibeler openingstijden voor winkels en horeca
De regio Midden-Holland moet krachtiger, bij voorkeur aansluiting bij
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Nieuwbouw van woningen evenredig verdelen over de dorpen
Bij woningbouw meer aandacht voor huisvesting van ouderen zodat
doorstroom kan worden bevorderd t.b.v. jonge gezinnen
Meer woningbouw voor jongeren
Het moet mogelijk worden om vergunningen sneller af te geven.
Groenonderhoud moet naar een hoger niveau.
Heropening van de Milieustraat Krimpen aan de IJssel voor de inwoners van
de westhoek van de Krimpenerwaard
De samenleving in de dorpen is gericht op leefbaarheid en kwaliteit van
voorzieningen
De veiligheid in onze kernen moet gewaarborgd zijn, aanrijtijden hulpdiensten
ambulances, brandweer en politie moeten aan wettelijke taken voldoen.
Wijkagenten en BOA’s moeten makkelijk aanspreekbaar zijn. Het doen van
aangiftes moet effectiever.
Geen lange wachttijden meer m.b.t. het Vraagafhankelijk Vervoer
Lokaal op 1 vindt het behoud van sport- en recreatieve voorzieningen van
groot belang, onderlinge samenwerking bevorderen
Wij willen ook Culturele activiteiten faciliteren, opstellen culturele agenda lijkt
ons wenselijk.
Zelfredzaamheid inwoners ondersteunen door maatwerk, goede
samenwerking en communicatie
Streven naar een dependance van de huisartsenpost (HAP)in de westhoek
van de Krimpenerwaard.
Uitbreiding verpleeg / revalidatie bedden in de Krimpenerwaard
De aanrijtijden van de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) moeten
voldoen aan de wettelijke eisen
Stimuleren van toerisme door onze GEHELE Krimpenerwaard
Bij informatieverstrekking door gemeente op het gebied van toerisme de
gehele Krimpenerwaard belichten.
Betere ontsluiting van de Krimpenerwaard met aandacht voor de
Algeracorridor en vervoer over water
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Nawoord
Als onafhankelijke lokale partij hebben wij geen binding met landelijke partijen. Wij
zijn geen linkse of rechtse of middenpartij. Wij maken ons sterk over de volle breedte
van onze gemeente, voor álle inwoners. We werken vanuit de lokale wensen en
behoefte van ónze inwoners, verenigingen en ondernemers.
De nieuwe fractie zal op basis van een samensmelting van ervaring, deskundigheid
en enthousiasme en met gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen, besluitvaardig en
daadkrachtig optreden. We gaan voor maatwerk voor onze inwoners, verenigingen
en bedrijven en tonen daarbij bestuurlijk lef. Lokaal Op 1 is bereid om er alles aan te
doen en zich maximaal in te zetten voor onze inwoners. Lokaal Op 1 is toegankelijk,
herkenbaar en benaderbaar voor iedereen. Uw stem op 21 maart 2018 op Lokaal Op
1 is daarvoor onontbeerlijk. Wij hopen op uw steun én stem.

Lokaal Op1
Voorzitter: J.J. Smit
Secretaris: Drs. J.H. van Veen
Penningmeester: J.B. Hofman
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