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Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische
crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder
druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.
Portugal en Italië staan in het faillissement voorportaal. Beurzen
vertonen een grillige index.
Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons
“veilige” Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.
Tekenend en ongewoon dat inwoners de wetgeving aan hun laars
lappen. Dit moeten we nooit tolereren.
Terug naar de realiteit van ons Krimpen aan den IJssel. Hier hebben wij
nog onze wijk en onze eigen straat. Iets waar je als inwoner trots op kan
en mag zijn.
We kunnen gebruik maken van de Verschillende faciliteiten die er binnen
onze gemeente zijn. We kunnen ons ook bij vele verenigingen
aansluiten. Eigenlijk iets wat we in deze hectische tijd moeten en blijven
koesteren.
Leefbaar Krimpen wil met dit beeld schetsen: dat de raad(sleden) met
een heldere blik moet blijven kijken naar onze Krimpense leefomgeving,
met daarin onze inwoners, onze jeugd en onze ouderen, als middelpunt.
Die met zijn/haar allen gebruik maken van hun en onze sociale
voorzieningen van de gemeente.
Bestuur & Dienstverlening
Het gebruik maken van diensten van de gemeente wordt steeds
toegankelijker gemaakt. Eén loket was ook onze wens en is inderdaad
werkelijkheid geworden. Proficiat.
Een gebruiksvriendelijke website hebben we in Krimpen. Deze site is
zelfs tot een van de betere van Nederland uitgeroepen. Iets waar we
trots op kunnen zijn. Maar een uitdaging blijft er altijd aanwezig, ook wij
als fractie van Leefbaar Krimpen kunnen hier iets van opsteken.
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Leefbaar Krimpen heeft toch wel een aantal vraagtekens bij de
samenwerking met onze buurgemeente Capelle aan den IJssel. Krimpen
aan den IJssel heeft altijd gezegd bij de K5 fusie zelfstandig te willen
blijven. Leefbaar Krimpen vindt dat we sceptisch en kritisch op deze
samenwerking met Capelle aan den IJssel moeten blijven. Hopelijk is dit
niet het begin van de ontwikkeling van een nieuwe IJsselgemeente.
Veiligheid.
Leefbaar Krimpen heeft in de vele algemene beschouwingen de
aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel
en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard in algemene zin.
Er is de afgelopen jaren verschillende malen sceptisch gekeken als het
ging over het tunnelplan van Leefbaar Krimpen. De verbinding naar
Ridderkerk, de Ridderster. Inmiddels is de instelling van de andere
fracties ook aan het veranderen. Er moet iets gaan gebeuren met die
brug. Presentatie(s) vanuit de StadsRegio onderdeel Rotterdam Vooruit
heeft hier mede toe bijgedragen. Helaas zijn hun ideeën niet door de
rijksoverheid gehonoreerd. Dit resulteerde in het opheffen van Rotterdam
Vooruit. Wederom wordt het weer stil rondom de Algeracorridor. Dit laten
we toch niet gebeuren, Leefbaar Krimpen zeker niet.
Het zal toch niet zo zijn, dat er wel een tunnel wordt binnengehaald voor
het westelijk havengebied van de StadsRegio Rotterdam, terwijl de
oostzijde van de regio op een gigantische manier dichtslibt. Inmiddels
heeft Leefbaar Krimpen kritische vragen gesteld aan de minister.
Met grote angst ziet Leefbaar Krimpen het weghalen van de
publieksfunctie van het Politie Wijk-Team tegemoet. Baliefunctie
verdwijnt. Hoe lang gaat het nog duren voordat het gehele Wijk-Team uit
de gemeente wordt weggehaald. In 2012 gaat de Nationale Politie haar
intrede doen, wat waarschijnlijk deze consequenties zal hebben.
Iets waar we vorig jaar al voor hebben gewaarschuwd. Terecht dat de
fractie van de SGP hier ook vragen heeft over gesteld. Leefbaar
Krimpen dient hier dan ook een motie over in.
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Jeugd en Onderwijs
Drugsbeleid: het dealen van verdovende middelen. De fractie van
Leefbaar Krimpen heeft dit probleem aangekaart. Een goede
presentatie, en overleg met alle betrokken instanties.
Uiteraard moet er nog een evaluatie komen over dit onderwerp. Hoe we
op dit moment staan. Maken hier binnenkort een afspraak met onze
raadsgriffier voor.
Leefbaar Krimpen geeft aan alert te zijn op de handswijze van
loverboys. Er hebben ons inmiddels signalen bereikt dat deze “ heren”
Krimpen aan den IJssel als werkterrein hebben. Ogen open dus
volksvertegenwoordigers, geen oogkleppen op doen. Zien is melden.
De gemeente Krimpen aan den IJssel is een waterrijke omgeving met
alle gevaren van dien. Het eventueel wegbezuinigen van het
schoolzwemmen,
kan
bijdragen
tot
het
vergroten
van
verdrinkingsongevallen. Leefbaar Krimpen is er een felle voorstander
van het schoolzwemmen te stimuleren en te handhaven.
Nieuwbouw scholen
De twee nieuw te bouwen scholen in de Prinsessenhof, zijn we als
Leefbaar Krimpen een voorstander van. Er moet nu al nagedacht
worden over de verkeersdrukte die deze scholen zal aantrekken. Dit om
de verkeersveiligheid in die directe omgeving en de schoolkinderen te
bevorderen.
De bouw van een nieuw Krimpenerwaard College gaat van start,
leerlingen voortgezet onderwijs worden beter gehuisvest. Er zijn enkele
vraagtekens. Komen we later op terug.
Sport en cultuur.
Sporten moeten we stimuleren en koesteren via de sportraad. We
moeten wel oog hebben voor de problemen die binnen die verenigingen
leven. We zijn als Leefbaar Krimpen zijn blij met de komst van de
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nieuwe sporthal op wedstrijd niveau. Deze hal wordt zelfs volgens de
NOC.NSF norm gebouwd.
Is bijvoorbeeld Concordia geen sport? Is wel een muzikale sport te
noemen. Waar gaat deze muzikale vereniging heen. Is er een ruimte
beschikbaar voor deze omvattende instelling. We mogen ook stellen dat
deze vereniging bereid moet zijn om met ons mee te denken en te
werken in het herhuisvesten van deze muziekvereniging.
De cultuur
Cultuur, het is een beetje kleinschalig aan het worden. Er zouden meer
amateur gezelschappen gebruik gaan maken van de Tuyter. Hoeveel?
Voorstellen om het zwembad de Lansingh te privatiseren gaat Leefbaar
Krimpen een stap te ver. Enkele jaren geleden heeft deze kwestie ook
gespeeld en is toen terecht afgewezen. Er zijn voorbeelden genoeg waar
het mis is gegaan met privatiseren. Beter een duur zwembad dan geen
zwembad
Leefbaar Krimpen heeft altijd gepleit voor een goed evenementen
beleid. We zijn op de goede weg Vet Gers en Krimpen Presents zijn daar
een duidelijk voorbeeld van.
Maatschappelijke ondersteuning
De bezuinigen in de WMO zijn zorgwekkend. Het blijft de gemoederen
van Leefbaar Krimpen bezig houden. Waar bezuinigen we op en hoe
bezuinigen we. De armoede problemen stijgen en Krimpen hakt de botte
bijl erin. Helaas zal het moeten. Door aanvragen van voorzieningen, zal
de bijstand mogelijk stijgen. Wat een logisch gevolg zal zijn. Moeten we
niet denken aan andere inkomstenbronnen hier voor te reserveren.
Openbare ruimten
Het Openbare ruimte beleid moeten we kritisch naar kijken, maar wees
wel voorzichtig met opheffen. Wat men weg doet krijgt men nooit meer
terug.
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Financiën
De gevolgen van de bezuinigingen die ons nog te wachten staan of
inmiddels zijn ingevoerd, worden langzaam zichtbaar. Als raad moeten
we er voor waken, dat wij en onze inwoners zich beknot en als enkele
uitgeperste citroenen gaan voelen.
Bij het invoeren van bezuinigingen en budgettering, moet ernstig
overwogen worden dat er rekening gehouden wordt, met de invulling van
de behoeften van onze inwoners. Ze betalen al genoeg gemeentelijke
belastingen per jaar. Deze informatie vanuit de Provincie heeft dit
duidelijk aangegeven.
De raad moet haar gezond verstand gebruiken en als goede
volksvertegenwoordigers denken en handelen.

Tenslotte:
Afsluitend spreek ik namens de fractie van Leefbaar Krimpen mijn
waardering uit voor de medewerking van de ambtenaren van de
gemeente Krimpen aan den IJssel. De lokale politiek heeft wederom
haar plaats bewezen in Krimpen aan den IJssel.
Dank u voorzitter.
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