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0. Een terugblik als inleiding 

 
 
 

◘ De Dorpsvisies Gouderak en Ouderkerk 
aan den IJssel/Lageweg hebben een vaste 
plaats gekregen in het gemeentelijk beleid. 
De PvdA ziet ze als een goede stap op weg 
naar zoiets als dorpsraden die ook in een 
nieuwe, grotere gemeente Krimpenerwaard 
het bestuur van de dorpen dicht bij de inwo-
ners houden. 
 
◘ De invoering van de complexe maar be-
langrijke Wet maatschappelijke ondersteu-
ning is, in samenwerking met buurgemeente 
Nederlek, goed verlopen. 
 
◘ Er is een nieuw armoedebeleid van de 
grond gekomen, waardoor nu méér mensen 
dan voorheen in aanmerking komen voor 
ondersteunende maatregelen van de ge-
meente. 
 
◘ De realisering van het multifunctioneel 
gebouw Gouderak, een absolute aanwinst 
voor het dorp. 
 
◘ Er is structureel aandacht en waardering 
voor vrijwilligers, wat concreet vorm krijgt in 
de vorm van de gemeentelijke vrijwilligers-
penning. 
 
◘ Speelruimte staat bovenaan de gemeente-
lijke agenda. Bij ieder (nieuw)bouwproject 
wordt rekening gehouden met voldoende 
speelruimte. Een PvdA-notitie uit 2007 vormt 
de basis van het nieuwe buitenspeelbeleid 
van Ouderkerk. 
 
◘ Veilig Honk is een feit; schoolkinderen 
kunnen op diverse adressen aankloppen als 
zij onderweg naar Krimpen, Lekkerkerk of 
Gouda pech hebben of op een andere ma-
nier in de problemen komen. 
 
◘ In Ouderkerk is de IJsbaanlocatie be-
bouwd. 
 
◘ De Zellingwijk van Gouderak is eindelijk 
gesaneerd, de nieuwe woonwijk wordt de 
komende raadsperiode opgeleverd. 
 
 

◘ De PvdA heeft het initiatief genomen om te 
komen tot een gemeentelijke aanpak van 
vervuiling, verrommeling en verpaupe-
ring. 
 
◘ Er is een nieuwe gemeentelijke website, 
waardoor betere dienstverlening mogelijk 
wordt. 
 
◘ De aanleg van een nieuwe, ruim opgezette 
begraafplaats in Lageweg vordert gestaag. 
 
◘ De voorkeur van de PvdA voor één sterke 
gemeente in de Krimpenerwaard lijkt wer-
kelijkheid te worden. 
 
◘ De aanleg van een bedrijventerrein in de 
kwetsbare polder Veerstalblok is onnodig 
en voorlopig van de baan. 
 
◘ De sanering en ontwikkeling van de zellin-
gen Boele, Schanspolder en Geitenwei.  
 
◘ De bibliotheekvoorziening is structureel 
verbeterd. 
 
Wij hebben niet in alles onze zin gekre-
gen. Zo waren wij niet gelukkig met het 
afhaken van Ouderkerk in de besluitvor-
ming over de Zuidwestelijke Randweg bij 
Gouda en over het Veenweidepact Krim-
penerwaard. Dat vonden wij onverstandig, 
omdat de gemeente hierdoor niet langer 
in staat was de belangen van de inwoners 
en bedrijven te behartigen. De komende 
jaren zullen wij ons blijven inzetten om 
van Ouderkerk weer een volwaardige ge-
sprekspartner te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2006, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, beloofden wij geen gouden bergen. 
Partijen die dat wel doen, kunnen dat niet waarmaken. De financiële ruimte van de 
gemeente Ouderkerk is uiterste beperkt. Toch kunnen wij, terugkijkend, tevreden zijn 
over wat is bereikt. Een aantal voorbeelden: 
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1. Algemeen 
 

Dorpsvisies en dorpsraden 
 
Vier jaar geleden noemde de PvdA Ouder-
kerk haar verkiezingsprogramma ‘KernKrach-
tig: krachtige kernen, bestuur aan de basis’. 
Nu Ouderkerk aan de vooravond staat van 
een gemeentelijke herindeling, trekken wij die 
lijn door. De afgelopen vier jaar hebben wij 
ons ingezet voor een grotere betrokkenheid 
van de inwoners bij hun eigen dorp. Wij heb-
ben de ontwikkeling van de Dorpsvisies ge-
stimuleerd. In een nieuwe gemeente moeten 
de dorpen van de eigen inwoners blijven. 
Wat op woonkernniveau kan worden gere-
geld, moet daar worden geregeld. Om het 
formeel te zeggen: centraal wat moet, decen-
traal wat kan. Daarom ook borduren wij met 
dit nieuwe programma door op het vorige en 
hebben we gekozen voor de naam ‘Kern-
Krachtiger, weer baas in eigen dorp’. Wij 
willen de inwoners hun dorpen teruggeven. 

 
De PvdA wil de zeggenschap over het eigen 
dorp leggen waar ze hoort, in het dorp zelf. 
Met dorpsraden, gevormd door mensen met 
hart voor hun dorp. Wij willen de inwoners 
van onze dorpen medeverantwoordelijk ma-
ken voor het bestuur. Dat verkleint de kloof 
tussen bestuur en burger en het zorgt bo-
vendien voor een sterkere identiteit voor de 
verschillende kernen. Zodat we straks, wan-
neer de Krimpenerwaard één gemeente 
wordt, beschikken over krachtige, zelfbewus-
te dorpen met betrokken inwoners.  
Dorpsraden die geen fopspeen zijn, geen 
wassen neus, maar daadwerkelijk bevoegd-

heden krijgen, en een budget. Die iets te 
zeggen hebben over het onderhoud van het 
openbaar groen, het organiseren van lokale 
activiteiten, de inrichting van een wijk of het 

realiseren van speel-
voorzieningen en een sterk 
verenigingsleven en ander 
vrijwilligerswerk stimuleren. 
De gemeenteraad blijft op 
passende afstand en zal 
vooral gaan over 
dorpoverstijgende zaken. De 
dorpsraden mogen, nee: zij 
móeten de gemeenteraad 
adviseren. Gevraagd en 
ongevraagd. En de 
gemeenteraad wordt verplicht 
de dorpsraden in een tijdig 
stadium te raadplegen als het 
gaat om zaken die een dorp 
betreffen. Zo wordt het draag-
vlak voor beleid vergroot, 
evenals de betrokkenheid van 
de inwoners van de dorpen 

bij het openbaar bestuur.  
 
Dit is geen nieuw geluid van de PvdA. Wij 
maakten dit ook vier jaar geleden al inzet van 
ons programma. Nu gemeentelijke herinde-
ling onvermijdelijk is, is er nog meer aanlei-
ding om ons hier sterk voor te blijven maken. 
Op de PvdA kun je rekenen! 
 
Hoe gaat die nieuwe gemeente eruitzien? 
Het moet in ieder geval een vitale en groene 
plattelandsgemeente zijn - dus zónder Krim-
pen aan den IJssel. De afgelopen jaren heb-
ben de vijf gemeenten Bergambacht, Neder-
lek,  Ouderkerk,  Schoonhoven  en Vlist  (K5)  

Omroep Krimpenerwaard 
 
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk 
voor de financiering van een lokale om-
roep. In de Krimpenerwaard is een aantal 
lokale omroepen actief, maar niet in Ou-
derkerk. De PvdA wil de oprichting van 
een lokale omroep Krimpenerwaard sti-
muleren. Deze zou moeten uitzenden via 
radio, tv en internet. Een lokale omroep is 
voor de gemeente een belangrijk com-
municatiemedium. Vooruitlopend op de 
totstandkoming van een dergelijke om-
roep, moet worden onderzocht of verga-
deringen van de gemeenteraad live via de 
site van de gemeente kunnen worden 
uitgezonden.  



Verkiezingsprogramma 2010 - 2013 

 

4 

 
veel in elkaar geïnvesteerd. In de K5 hebben 
we de zorg voor het onderwijs onderge-
bracht, en sociale zaken, het economisch 
beleid. Er zijn veel vorderingen gemaakt, 
zaken tot stand gebracht die de gemeente 
Ouderkerk nooit alléén had kunnen doen. De 
komende jaren neemt het aantal taken dat 
van het Rijk en de provincie aan gemeenten 
wordt overgedragen, verder toe. De omvor-
ming van het K5-samenwerkingsverband in 
een nieuwe gemeente is een logische vol-
gende stap. Zo’n nieuwe gemeente is niet 
alleen professioneler en aantrekkelijker voor 
ambtenaren en bestuurders, zij is ook veel 
democratischer dan het samenwerkingsver-
band in zijn huidige vorm. Want de inwoners 
van het gebied kiezen hun gemeenteraad. Zo 
hoort het. Als je grote bevoegdheden geeft 
aan een orgaan, dan hoort daar een goede 
democratische controle bij.  
 
Maar een nieuwe gemeente met een ge-
meentehuis dat straks ver weg staat, mis-
schien wel op vijftien, twintig kilometer af-
stand, dat is toch ook niet alles? Nee, zeker 
niet. Gelukkig hoeven we niet zo vaak naar 
het gemeentehuis. En gelukkig kunnen heel 
veel zaken op afstand en op ieder gewenst 
tijdstip worden geregeld, dankzij internet. Niet 
iedereen heeft echter gemakkelijk toegang 
tot internet. Het al dan niet kunnen omgaan 
met, of beschikken over internet mag geen 
verschil maken voor de dienstverlening. 
Daarom moet de aandacht de komende jaren 
gericht blijven op een verbetering van de 
dienstverlening, zowel in elektronische als in 
klassieke vorm. In iedere kern moet een ge-
meentelijk loket komen waar men voor alle 
mogelijke gemeentelijke zaken terecht kan. 
Zo’n loket kan in een bestaande voorziening 
(winkel, school, multifunctioneel gebouw) 
worden ondergebracht, dichtbij, laagdrempe-
lig en open op de juiste tijden. 
 
 

 
2. Welzijn  
 
 
 

De toegankelijkheid en instandhouding van 
voorzieningen zijn voorwaarden voor een 
volwaardig sociaal leven. Daarvoor is het 
nodig de voorzieningen voor kwetsbare 
groepen in stand te houden. 
 

Sociaal 
 
 
 

Gemeenten hebben de komende jaren min-
der geld te besteden als gevolg van de eco-

nomische en financiële crisis. Als het Rijk de 
broekriem moet aanhalen, moeten gemeen-
ten dat ook. De PvdA zal niet toestaan dat 
kwetsbare groepen hierdoor extra worden 
gedupeerd. Waar mogelijk, zal de gemeente 
een vangnet zijn om te voorkomen dat men-
sen onder het bestaansminimum moeten 
leven of langdurig werkloos zijn. De bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid heeft voor 
ons prioriteit. 
Mensen die om welke reden dan ook buiten 
de boot dreigen te vallen, niet meer volwaar-
dig mee kunnen doen aan de samenleving, 
kunnen altijd op de steun van de PvdA blijven 
rekenen, 
Een rechtvaardig beleid houdt ook in, dat we 
integer en zorgvuldig met gemeenschapsgeld 
omgaan. Om solidair en rechtvaardig te blij-
ven wil de PvdA bijstandsfraude hard blijven 
aanpakken.  

 
Zorg 
 
 
 

 
 
 
 

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 
de vorige raadsperiode ingevoerd, onder 
leiding van PvdA-wethouder Klaas Dogterom. 
Uit reacties van de klanten blijkt dat de uit-
voering van deze belangrijke wet in Ouder-
kerk naar tevredenheid  verloopt.  Die lijn  wil  

Ouderkerk 
cultuurgemeente 
 
Culturele activiteiten verdienen actieve 
ondersteuning van de gemeente. Initiatie-
ven moeten voluit ondersteuning krijgen 
van de gemeente. De gemeente kan ook 
zelf, in overleg met de leden van de 
Dorpsvisiestuurgroepen, het initiatief ne-
men, bijvoorbeeld voor het organiseren 
van een jaarlijkse boekenmarkt.  

Bijzondere activiteiten 
 
Voor de leefbaarheid van de kernen is het 
belangrijk dat er regelmatig ‘bijzondere 
activiteiten’ worden ontwikkeld. Die kun-
nen uit de bewoners of de verenigingen 
zelf voortkomen, de gemeente kan ook 
met plannen komen en deze in samen-
werking met de dorpen ontwikkelen. Als 
voorbeeld kun je denken aan de plaatsing 
in de kerstvakantie van een kunstijsbaan 
op het Johan Brouckplein in Gouderak. 
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de PvdA doorzetten. Ook in dit verband moet 
dorpsgericht worden gewerkt. Zorg moet 
dicht bij huis worden aangeboden, het liefst 
door de directe kring van familie, buren en 
maatschappelijke organisaties. De gemeente 
mag haar verantwoordelijkheid niet uit de 
weg gaan en moet bijspringen waar de eigen 
omgeving niet kan of wil helpen. Ook blijft de 
gemeente actief om de verschillende part-
ners in de zorgketen met elkaar in gesprek te 
brengen en te houden. 
De wensen van de cliëntenraad dienen 
zwaar te wegen bij de uitvoering van de 
Wmo. De cliënten weten uit eigen ervaring op 
welke onderdelen verbetering mogelijk is. 
Daarbij tekent de PvdA wel aan, dat niet altijd 
aan alle wensen kan worden voldaan. De 
beschikbare middelen zijn niet ongelimiteerd 
en ook op dit terrein moeten keuzes worden 
gemaakt. De inzet van gemeenschapsgeld 
vereist altijd grote zorgvuldigheid. 
 

Verenigingen en vrijwilligers 
 
De PvdA draagt het verenigingsleven een 
warm hart toe. De gemeente moet activiteiten 
van verenigingen blijven steunen en stimule-
ren, evenals de inzet van vrijwilligers. Op 
initiatief van de PvdA is in Ouderkerk de vrij-
willigersspeld in het leven geroepen, een blijk 
van waardering voor de vrijwillige inzet van 
onze inwoners. Iets soortgelijks moet er ook 
komen voor jeugdige vrijwilligers. 
De gemeente blijft cursussen en trainingen 
aanbieden aan vrijwilligers. De PvdA zal niet 
meewerken aan een verlaging van het bud-
get voor subsidies aan de verenigingen. 
 

Bibliotheek 

Voor de PvdA zijn 
goede bibliothe-
ken in de kernen 
Ouderkerk aan 
den IJssel en 
Gouderak een 
basisvoorziening. 

Met de komst van 
het multifunctioneel gebouw is nu ook de 
huisvesting van de bibliotheek Gouderak 
toegerust op een eigentijdse invulling van de 
bibliotheek. 
De PvdA wil dat de gemeente meer gebruik 
gaat maken van de bibliotheken om het cultu-
rele aanbod te vergroten, in het bijzonder 
voor de jeugd. Vrijwilligers blijven op dorpsni-
veau onmisbaar voor de bibliotheek. 

 

Speelruimte 
 
Dankzij de PvdA is jaren geleden al de zoge-
naamde 3 procentnorm ingevoerd: bij de 
(her)inrichting straten of wijken en bij nieuw-
bouwprojecten wordt drie procent van de 
ruimte gereserveerd voor speelruimte. 
Landelijk staat Ouderkerk bijna onderaan wat 
betreft het aantal vierkante meter speelruimte 
per kind. Dat moet beter. Gelukkig ziet de 
gemeente dat inmiddels ook in; eind 2009 
presenteerde zij haar kadernota Buitenspe-
len. De mogelijkheden voor verbetering zijn 
legio, bijvoorbeeld door de trottoirs een dub-
belfunctie te geven: door het aanbrengen van 
paaltjes of gekleurde stoeptegels kan een 
trottoir worden omgevormd tot een uitdagen-
de en veilige speelplek in de directe woon-
omgeving. Ook avontuurlijk spelen bij de 
dorpsommetjes of bij andere landinrichtings-
projecten willen we blijven promoten. 
Speelruimte is belangrijk. Niet alleen omdat 
het goed is voor de ontwikkeling van kinde-
ren, ook omdat het bijdraagt aan een betere 
gezondheid en op de lange termijn geld be-
spaart.  

 

Topsporters als voorbeeld 
 
Ouderkerk moet zijn eigen ‘topsportbe-
leid’ ontwikkelen. Topprestaties op spor-
tief gebied moeten door de gemeente op 
hun waarde worden geschat en gewaar-
deerd. Topsporters moet worden ge-
vraagd of zij bereid zijn mee te werken 
aan gemeentelijk beleid om jongeren te 
stimuleren meer te bewegen en te spor-
ten. Zij kunnen dan worden ingezet voor 
bepaalde activiteiten en hebben een be-
langrijke functie als plaatselijk rolmodel.  

Kamperen bij paal of boer 
 
De PvdA wil het kamperen bij de boer 
stimuleren. Daarnaast wil de PvdA, in 
overleg met het Zuid-Hollands Land-
schap, de mogelijkheden voor het zoge-
noemde ‘paalkamperen’ onderzoeken, 
zoals ook al de in natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer gebeurt. Paalkamperen 
is gratis kamperen in het wild, met vaak 
als enige voorziening een waterpomp. 
Deze kampeerterreinen zijn alleen te voet 
bereikbaar. 
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3. Leefbaarheid 
 
De afgelopen jaren heeft de PvdA hard ge-
werkt aan de leefbaarheid in de kernen. Dat 
leidde bijvoorbeeld in Gouderak tot de bouw 
van het nieuwe scholencomplex dat ook on-
derdak biedt aan een moderne bibliotheek, 
een peuterspeelzaal en een sportzaal. 
Nu zowel Ouderkerk aan den IJssel als Gou-
derak over een multifunctioneel gebouw be-
schikt, is het zaak deze voorzieningen zo 
goed mogelijk te gebruiken. Verenigingen en 
maatschappelijke organisaties moeten er, 
uiteraard in goed overleg met de reguliere 
gebruikers, terecht kunnen voor bijzondere 
activiteiten.  

Het onderhoud van het openbaar groen, 
meer in het algemeen het aanzien van de 
openbare ruimte, blijft voortdurend om aan-
dacht vragen. Dat kan en moet beter. Het is 
echter te gemakkelijk om alles op het bordje 
van de gemeente te leggen, ook de bewo-
ners zelf hebben hierin een eigen verant-
woordelijkheid. Daar zal de gemeente ze ook 
blijvend op moeten aanspreken. De PvdA wil 
onderzoeken of het onderhoud van openbaar 
groen voor een deel kan worden uitbesteed 
aan wijk- en buurtbewoners of –organisaties. 
Daarnaast moet de gemeente actiever optre-
den tegen graffiti, zwerfvuil en hondenpoep.  
We willen ook in en rond de kernen genoeg 
groen. Wel makkelijk te onderhouden natuur-
lijk. Een boom en een bankje voegen meer 
toe dan een perkje met poep en afval. Elke 
keer als de kans zich voordoet, bijvoorbeeld 
bij straatonderhoud, willen we de ‘groen-
waarde’ van die straat tegen het licht houden. 
De PvdA is tégen het gebruik van chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen  en vóór het ver- 

 
 
 
 
 
 
 

plicht opruimen van hondenpoep door de 
baasjes van de honden; de opbrengst van de 
hondenbelasting wordt gebruikt voor het be-
schikbaar stellen van poepschepjes en –
zakjes. 

 
 

4. Natuur en milieu  
 
De komende jaren staat de inrichting van het 
Ouderkerkse deel van de Krimpenerwaard in 
het teken van de natuurontwikkeling en de 
innovatie die hiermee gepaard gaat. Nieuwe 
natuur biedt nieuwe mogelijkheden voor re-
creatie en – kleinschalig – toerisme. Het 
Veenweidepact biedt, naast het behoud van 
het waardevolle cultuurlandschap, kansen 
voor vernieuwing en innovatie, zoals zorg-
boerderijen, kleinschalige bedrijvigheid in 
voormalige boerderijen en logeren bij de 
boer. Ook de PvdA wil zich inzetten voor het 
behoud van het waardevolle landschap van 
de Krimpenerwaard en daarnaast optimaal 
inspelen op de kansen die de natuurontwik-
keling met zich meebrengt. Agrariërs en an-
deren met creatieve ideeën voor recreatieve 
voorzieningen willen we blijven betrekken bij 
de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. De 
maïsteelt wordt in overleg met de omringen-
de gemeenten gereguleerd. 
 

Bloemrijke dorpen 
 
Ouderkerk aan den 
IJssel, Lageweg en 
Gouderak moeten 
‘villages fleuris’ worden, bloemrijke dor-
pen naar Frans voorbeeld. Openbaar 
groen, straatmeubilair (waaronder lan-
taarnpalen) en woningen en bedrijven 
langs de doorgaande wegen worden 
voorzien van kleurrijke bloemen waardoor 
het aanzien van de gemeente wordt op-
gefrist. Inwoners kunnen hier vrijwillig aan 
meedoen, met subsidie van de gemeen-
te. Daarnaast kan de gemeente het initia-
tief nemen voor het organiseren van een 
jaarlijkse bloemenmarkt. 

Leidingen?  
Onder de grond! 
 
Hoogspanningsmasten vormen een aan-
tasting van het polderlandschap. Ouder-
kerk moet zich, in samenwerking met de 
andere Krimpenerwaardgemeenten, aan-
bieden als proefgemeente om hoogspan-
ningskabels ondergronds aan te leggen. 

Zon en wind: gebruik ze! 
 
Waar mogelijk moeten zon- en windener-
gie worden gebruikt om te voorzien in de 
vraag naar Ouderkerkse stroom. Bij de 
aanbesteding van bouwprojecten moet 
duurzaamheid onderdeel zijn van het 
eisenpakket. De gemeente moet bij haar 
eigen gebouwen het goede voorbeeld 
geven. 
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De PvdA wil dat de gemeente zich ook op 
andere terreinen milieubewust gedraagt. Bij 
haar inkoopbeleid dient duurzaamheid van 
producten voorrang te krijgen. De gemeente 
heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om 
energiebesparing in openbare gebouwen en 
energiezuinige straatverlichting. Openbare 
gebouwen moeten worden uitgerust met 
installaties om duurzame energie op te wek-
ken.  
 
 
 
 
 
 

5. Veiligheid en verkeer 

 
Ouderkerk mag zich gelukkig prijzen dat het 
een veilige gemeente is. Toch stapt de PvdA 
niet lichtvaardig over onveiligheidsgevoelens 
heen. Vooral de nadrukkelijke aanwezigheid 
van groepen jongeren wordt door velen als 
overlast ervaren. Structurele aandacht voor 
jongeren blijft nodig. De PvdA wil de dialoog 
tussen jongeren en gemeente bevorderen en 
vindt ook dat er meer voorzieningen moeten 
komen, zoals eigen onderkomens voor de 
plaatselijke jeugd.  
 
Mensen moeten zich in de openbare ruimte 
veilig kunnen voelen. Inrichting en onderhoud 
van de ruimte en verlichting verdienen per-
manent de aandacht van de gemeente. 
 

Verkeersveiligheid 

 
Voor de PvdA heeft vergroten van de ver-
keersveiligheid prioriteit. Vooral de veiligheid 
voor (brom)fietsers op de dijk moet worden 
vergroot. Overleg hierover met de wegbe-
heerder, het Hoogheemraadschap, moet een 
structurele vorm krijgen. Het terugdringen 
van het vrachtverkeer op de dijk blijft een 
topprioriteit. 
 
De gemeente en de scholen werken samen 
om ouders te stimuleren hun kinderen binnen 
de dorpen lopend of op de fiets naar school 

te brengen en te halen. De routes naar de 
scholen worden waar mogelijk nog verkeers-
luwer en kindvriendelijker gemaakt.  
 

Openbaar vervoer 
 
De PvdA blijft zich inzetten voor een goed 
openbaar vervoer. De PvdA wil een open-
baarvervoerverbinding over het water tussen 
Krimpen aan den IJssel (met eventueel een 
overstap op de bestaande fast ferry) of Rot-
terdam en Gouda, met opstapplaatsen in 
Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg en Gou-
derak.  
 
 
 

 
 

 
 
 

6. Jeugd en onderwijs 

 
 
 

Integraal jeugdbeleid krijgt prioriteit. Voor de 
jeugd tot 12 jaar moeten er voldoende speel-
plekken komen, de bestaande speelplekken 
verdienen beter onderhoud. Grasveldjes 
worden evenals trottoirs dusdanig ingericht, 
bijvoorbeeld met bosjes en struikjes, dat het 
‘spannende’ speelplekken worden. De PvdA 
denkt ook aan de ontwikkeling van ruige, 
natuurlijke speelplekken in de directe omge-
ving van een kern die de fantasie van kinde-
ren prikkelen. 
Voor de oudere jeugd zijn voorzieningen 
nodig waar verschillende sporten kunnen 
worden gecombineerd (bijvoorbeeld voetbal, 
basketbal, skaten). De bestaande voorzie-
ningen worden goed onderhouden, waar 
mogelijk worden nieuwe gerealiseerd. Van-
zelfsprekend wordt de jeugd actief betrokken 
bij het opstellen en uitvoeren van het jeugd-
beleid. De gemeente stimuleert de oprichting 
van een of meer jeugdraden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

De afgelopen jaren hebben de conciërges op 
de basisscholen hun waarde bewezen. Die 
functies moeten behouden blijven. Niet alleen 
verlichten zij het werk van de docenten die 
daardoor meer aandacht kunnen geven aan 
het onderwijs en aan de leerlingen, conciër-
ges dragen ook bij aan  het gevoel van veilig- 

Snoeien in het woud 
van verkeersborden 
 
Het verkeersbordenbeleid moet tegen het 
licht worden gehouden. Overbodige bor-
den dienen te worden verwijderd, en klei-
ne borden verdienen de voorkeur boven 
grote. 
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heid op school. Veiligheid op school in het 
algemeen is iets waar de PvdA zeer alert op 
zal zijn. 
 
 
 

7. Ouderen  
 
Bij de inrichting van de openbare ruimte moet 
rekening worden gehouden met de ouderen. 
Concrete voorbeelden daarvan: voldoende 
verlichting, goed onderhouden straten en 
paden, voldoende mogelijkheden om uit te 
rusten, zo min mogelijk obstakels, gelijk-
vloerse voorzieningen en dergelijke. Ook het 
bezoek aan huis van ambtenaren hoort hier-
bij. 

 
In Ouderkerk aan den IJssel is al een woon-
zorgzone, in Gouderak moet er van de PvdA 
een komen. Daarnaast wordt stevig ingezet 
op het bouwen van levensloopbestendige 
woningen, waarbij de PvdA aantekent dat die 
niet hetzelfde zijn als seniorenwoningen. In 
de optiek van de PvdA zijn levensloopbe-
stendige woningen, woningen die gemakke-
lijk kunnen worden aangepast aan de ver-
schillende fasen van een leven en die dus 
ook betrokken kunnen worden door jongeren, 
gezinnen of gehandicapten. Seniorenwonin-
gen willen we zo dicht mogelijk bij winkels en 
ander voorzieningen realiseren.  
 
 

 
8. Ruimtelijke ordening 

 
Ouderkerk moet aantrekkelijk zijn als woon-
gemeente. Dat geldt voor de directe eigen 
omgeving,      de straat  en buurt, maar ook voor  

 
het polderlandschap. De gemeente zal zich 
actief beijveren voor het hergebruik van agra-
rische gebouwen, bijvoorbeeld voor nieuwe 
bedrijfsactiviteiten. Dat geldt ook voor vrijko-
mende winkelpanden. 

 
 

 

 

Begraafplaats 
 
 
 
 

 

De nieuwe begraafplaats bij Lageweg wordt 
de komende raadsperiode aangelegd. Vanaf 
het begin zal de aandacht van de gemeente 
erop gericht moeten zijn dat deze begraaf-
plaats een passende inrichting krijgt en 
houdt. Dat vraagt grote zorgvuldigheid. De 
PvdA ziet de begraafplaats ook als een ‘stil-
tetuin’ waar iedereen die op zoek is naar een 

moment van rust terecht  
kan. Ook daar moet bij de 
inrichting rekening mee wor-
den gehouden. 
 

Woningbouw  
 
De PvdA wil zich actiever 
bemoeien met de woning-
bouwplannen in Ouderkerk. 
In het algemeen moet er een 
goede mix zijn van starters-
woningen, huurwoningen en 
(duurdere) koopwoningen. In 
het bijzonder maakt de PvdA 
zich sterk voor het realiseren 
van betaalbare woningen 
voor de Ouderkerkse jeugd. 
De PvdA zet stevig in op het 

zo spoedig mogelijk realiseren van woning-
bouw op de vrijgekomen locaties van de 
School met de Bijbel, de locatie Tom, peuter-
speelzaal en de Kranepoort in Gouderak. 
  

Ommetjes 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Een sterk punt van de gemeente is de nabije 
aanwezigheid van het prachtige polderland-
schap. Door het stimuleren van de aanleg 
van betrekkelijk korte wandelroutes wil de 
PvdA de toegankelijkheid hiervan vergroten. 
 

Wildparkje in Gouderak 
 
Gouderak verdient ook een wildparkje 
met kleine dieren en vogels, zoals in Ou-
derkerk aan den IJssel. Dit kan worden 
gerealiseerd achter het gemaal Verdoold. 
De aanleg hiervan kan worden gecombi-
neerd met het realiseren van het ‘dorps-
ommetje’.  
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9. Economie 

 
Voldoende economische bedrijvigheid is van 
belang voor de gemeente. Dat wil niet zeg-
gen, dat alles wat kan ook moet kunnen. 
Bedrijven die door hun omvang of hun activi-
teiten niet passen in de omgeving, bijvoor-
beeld omdat zij veel vrachtwagenverkeer 
genereren, mogen niet verder uitbreiden of 
worden verplaatst. Nieuwe bedrijven dienen 
milieu- en verkeersvriendelijk en kleinschalig 
te zijn. 
 
Voor grootschalige bedrijventerreinen is in 
Ouderkerk geen ruimte meer. In Krimpener-
waardverband zijn al voldoende regionale 
bedrijventerreinen gepland en in ontwikkeling 
met een betere ontsluiting en met minder 
aantasting van natuur en milieu. In 2012 
neemt de provincie Zuid-Holland een besluit 
over locatie Veerstalblok. De PvdA was, is en 
blijft tegen een bedrijventerrein op deze 
kwetsbare plek, die een te zware belasting 
betekent voor de omgeving. De PvdA zet in 
op de economische kansen, innovatie en 
werkgelegenheid die de natuurontwikkeling 
en het vrijkomen van boerderijen in de Krim-
penerwaard met zich meebrengt. Ook zetten 
we in op het herstructureren van oude bedrij-
venterreinen. Nieuwe bedrijventerreinen wor-
den in regionaal (Krimpenerwaard)verband 
ontwikkeld. 
 
Om werk te scheppen willen wij de bedrijven-
terreinen die nu nog, eventueel na herschik-
king, beschikbaar zijn of komen, reserveren 
voor bedrijven die aan veel mensen werk 
bieden. Het economisch beleid van de ge-
meente moet gericht zijn op behoud van ‘ei-
gen’ werkgelegenheid en mag niet leiden tot 
vestiging van industrie die niet past in de 
landelijke omgeving. Wij streven ernaar, de 
arbeidsplaatsen per oppervlakte eenheid toe 
te laten nemen. Dus geen grote opslaglood-
sen waar nauwelijks werk is. Categorie-
indeling en het vergunningstelsel vormen 
samen met de bestemmingsplannen het ge-
reedschap om ongewenste ontwikkelingen 
actief tegen te gaan. 
 
De ontwikkeling van het havenfront in Ouder-
kerk aan den IJssel, als onderdeel van de 
revitalisering van het dorpscentrum, leidt tot 
meer aanloop van mensen met pleziervaar-
tuigen. Dit opent mogelijkheden voor de hui-
dige plaatselijke middenstand of voor nieuwe 
bedrijfsmatige activiteiten. Van de PvdA mo-
gen deze ook op zondag plaatsvinden omdat  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

deze dag bij uitstek een dag is om te recreë-
ren. 
 
 
 
 

 
 

10. Financieel beleid 
 
Ouderkerk hoort tot de ‘dure’ gemeenten van 
Nederland. De gemeente is er in geslaagd de 
lastenstijging minimaal te houden. De PvdA 
belooft geen lastenvermindering, want dat is 
gegeven de kwetsbare positie waarin de 
gemeente zich bevindt niet realistisch. Wel 
zal de PvdA altijd zoeken naar mogelijkheden 
om de lokale lastendruk niet of in ieder geval 
zo min mogelijk te laten stijgen. Het financi-
eel gezond houden van de gemeente staat 
voorop, maar dit mag niet gebeuren over de 
rug van de eigen inwoners. 

 
 

11. Op naar een nieuwe 
       gemeente! 

 
 

 

De komende jaren staat de vorming van een 
nieuwe gemeente prominent op de agenda. 
Daarvoor moeten we goed in kaart brengen 
wat wij als Ouderkerk willen behouden en 
verder versterken in de nieuwe gemeente. 
Dat betekent in ieder geval dat we de dienst-
verlening goed moeten organiseren en voor 
iedereen toegankelijk houden, dat we dorps-
raden baas in eigen dorp laten zijn en dat het 
gemeentelijke en gesubsidieerde voorzienin-
gen zoals dorpshuizen, zwembad en biblio-
theek goed verankerd worden in het beleid 
van de nieuwe gemeente.  
 

Afscheid van klok en toren 
 
De toren van de dorpskerk van Ouderkerk 
aan den IJssel en het uurwerk van de 
Gouderakse kerk zijn eigendom van de 
gemeente. Die situatie is niet meer van 
deze tijd; zowel toren als klok heeft de 
maatschappelijke functie, het alarmeren 
van de bevolking bij dreigend onheil, al 
lang geleden verloren. Daarom moet 
worden gezocht naar een andere eige-
naar. Voor de Ouderkerkse toren kan 
worden gedacht aan de oprichting van 
een stichting ‘Vrienden van de kerktoren’.  



Verkiezingsprogramma 2010 - 2013 

 

10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. Ten slotte… 

 
 

Een verkiezingsprogramma is een tijdopna-
me, geschreven enkele maanden voor de 
verkiezingen. Onderdelen kunnen op de dag 
dat Ouderkerk naar de stembus gaat, 
woensdag 3 maart 2010, al achterhaald zijn.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Soms gaan ontwikkelingen snel, ook in Ou-
derkerk. 
Gelukkig is er internet. Op onze website staat 
het allerlaatste nieuws. De site wordt vrijwel 
dagelijks aangevuld met nieuwe informatie.  
 
Eerlijk, betrouwbaar en transparant – 
zoals van de PvdA mag worden verwacht.  
 
 
 

www.ouderkerk.pvda.nl
 


