Samen met Krimpen
Krimpens Belang wil veel samen doen. Want samen kan je meer dan
alleen.
De volgende 10 dingen vinden we heel belangrijk:
1. Samen wonen in Krimpen (Saskia)
We willen zorgen voor meer woningen. Dan hoeven mensen minder
lang te wachten op een huis. Daarom houden we graag de huur even hoog
als mensen van een huis naar een flat gaan. Zo kunnen
mensen verhuizen en komen er meer woningen vrij. Andere mensen
kunnen daar dan weer in gaan wonen. We zullen wel meer woningen
moeten bouwen, anders kan dit niet.
We willen graag dat buurten opknappen en leuker en gezelliger worden.
Ook willen we graag dat kantoren worden omgebouwd naar woningen.
2. Samen met Krimpense senioren (Freek en Clemens)
Wij vinden dat mensen vanaf 65 jaar gratis met de bus en metro mogen.
Het is jammer dat veel banken dicht zijn en het politiebureau te ver weg is.
Daarom willen we graag een plek waar mensen toch vragen kunnen
stellen aan een bank en aan de politie. We vinden het jammer dat sommige
mensen zich alleen voelen. Daar willen we iets aan doen.
3. Samen met Krimpense jongeren (Bas)
Veel jongeren vinden het saai in Krimpen. Daarom willen we jongeren een
eigen plek geven. Daar kunnen ze dan leuke dingen doen. Sportvelden zijn
ook fijn, daar willen we er meer van. En veel jongere mensen willen meer
bomen. Dat is belangrijk voor de frisse lucht.
4. Samen voor een veilig Krimpen (Victor)
Jammer genoeg gaat er steeds meer mis in Krimpen. Er worden meer
dingen stuk gemaakt. Bushokjes bijvoorbeeld. Ook zijn mensen niet
altijd aardig tegen elkaar. Wij willen dat dat stopt. Daarom willen we meer
BOA’s, Buitengewoon Opsporings- Ambtenaren. Deze mensen kunnen snel
ingrijpen als er iets mis gaat.

Ook gebeuren er soms ongelukken of zijn er gevaarlijke plekken in
Krimpen. Wij willen Krimpen veiliger maken. Veiliger verkeer, meer lichten
op donkere plekken. We willen ook niet dat fietsers naast auto’s op
dezelfde weg fietsen. Dat vinden we gevaarlijk. Daar willen we wat aan
veranderen. Ook vinden we dat mensen zelf moeten weten op wie ze
verliefd zijn en met wie ze willen trouwen en of ze een man of vrouw of
iemand anders willen zijn. Dat mogen ze zelf weten.
5. Samen met Krimpense ondernemers (Sethi)
Veel mensen werken niet voor een baas. Die hebben een eigen bedrijf. We
willen dat de gemeente hier meer mee samenwerkt als dat kan. Ook is het
goed als er vaker aan deze ondernemers wordt gevraagd welke ideeën ze
zelf hebben. Veel van deze bedrijven hebben geen goede plek om te
kunnen werken. We willen ze daarom een plek geven waar ze allemaal
terecht kunnen. Een verzamelgebouw voor bedrijven.
6. Samen voor een schoon en duurzaam Krimpen (Edwin)
Het is belangrijk om gezond te blijven. Daarom is het ook belangrijk goed
voor de natuur te zijn. Soms is het een troep door teveel afval, daar willen
we iets aan doen. In Krimpen doen mensen het afval te vaak in dezelfde
vuilniszak, maar het is beter om het apart te houden. Daar willen we ook
iets aan doen. Mensen betalen best veel geld om het schoon te houden in
Krimpen. We gaan kijken of het goedkoper kan. Sommige mensen hebben
goede ideeën om de lucht schoner te krijgen. Daar willen we graag naar
luisteren.
7. Samen voor elkaar zorgen in Krimpen (Brigitte)
Sommige mensen hebben hulp nodig. Dat vinden we heel belangrijk. Soms
krijgen ze hulp van veel mensen tegelijk. We willen dat er niet teveel
mensen zijn die hulp geven, zodat het niet teveel door elkaar heen loopt.
Dit zien we vaak bij de zorg voor de jeugd. Ook denken we dat mensen
die erge dingen hebben meegemaakt elkaar kunnen helpen. Zij begrijpen
immers goed wat de ander meemaakt.

Sommige mensen vinden het lastig om aan de telefoon te vertellen wat er
aan de hand is. Die willen liever appen of mailen. Daarom willen we dat
KrimpenWijzer ook op andere manieren te bereiken is. We vinden dat
iedereen belangrijk is. Dus ook mensen die blind zijn, of doof zijn, of niet
kunnen lopen, of heel somber zijn. Iedereen is belangrijk, we moeten goed
voor iedereen zorgen. Er zijn ook mensen die geen geld hebben. Dat is niet
leuk. Daarom willen we wat doen aan armoede.
8. Samen sporten in Krimpen (Jan)
Bewegen en sporten is gezond. We willen een nieuw zwembad en lekker
buiten kunnen sporten. Een sporthal kan behalve voor sporten ook voor
andere dingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek voor
mensen die in de buurt wonen. Als sportclubs dingen moeten kopen is dat
soms duur. Misschien is het goedkoper als de sportclubs samen dingen
kopen. Daar willen we ze bij helpen. Ook willen we een Beachveld.
9. Samen genieten in Krimpen (Cisca)
Krimpens Belang heeft vorig jaar gezorgd dat er een festival was. Dat heet
het Krimpen Festival. We willen dat dit blijft en elk jaar geld krijgt, zodat de
organisatie weet wat ze kunnen uitgeven. Wij willen dat er meer leuke
dingen komen in Krimpen. Dan kunnen we allemaal genieten. Ook vinden
we het leuk als er een pleintje komt met terrassen waar je wat kunt drinken
en eten. In Krimpen zijn mensen die muziek maken, mensen die dingen
organiseren, zoals film kijken, knutselen en andere leuke dingen die je
bezig houden. Dat vinden we belangrijk. Daarom is het goed als deze
mensen allemaal samenwerken. Dan kunnen we met z’n allen nog meer
leuke dingen doen. Voor iedereen van jong tot oud.
10. Samen met Krimpense vrijwilligers (Jeroen)
Het is heel belangrijk als mensen dingen voor elkaar doen. Sommigen
mensen helpen anderen, sommige mensen maken radio, of doen iets voor
sport. Er zijn heel veel mensen die dit doen zonder dat ze er geld voor
krijgen. Zij doen dat vrijwillig. Dit zijn hele belangrijke mensen. Daarom
willen we deze mensen heel erg bedanken. Dit gebeurt al op een dag in het
jaar. We willen dat dit soms ook in de avond is, of in het weekend. Ook
willen we graag dat ze ergens gratis kunnen samenkomen om dingen met
elkaar te bespreken.

