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EEN AANTREKKELIJK CENTRUM

GroenLinks maakt zich hard voor een aantrekkelijk centrum voor winkelen, cultuur, uitgaan èn 

wonen.

Ons centrum wordt nu vooral bepaald door parkeerterreinen en een evenemententerrein dat slechts een 

handvol dagen per jaar gebruikt wordt. Weggestopt in een hoek zit de Tuyter waarvan het voorplein verder 

ingenomen wordt door geparkeerde auto's.

De Crimpenhof is al jaren door groeiende leegstand een zorgenkind. Ook door de lastige 

eigendomsverhoudingen lijkt er een neerwaartse spiraal ontstaan te zijn. Die versterkt wordt door de 

toename van online winkelen. Mogelijk is de Crimpenhof te groot en zal er uiteindelijk voor een deel een 

andere bestemming gevonden moeten worden. Afbraak van een deel behoort wat GroenLinks betreft tot 

de mogelijkheden. Hierdoor ontstaat er bijvoorbeeld ruimte voor een duurzame woontoren. 

De gemeente speelt geen rol in de invulling van het winkelcentrum en kan de verhuurder(s) en eigenaren 

hooguit suggesties doen en faciliteren. De renovatie van de Korf is een goed voorbeeld van hoe het ook 

kan: een particuliere partij die flink investeert waarbij de gemeente de buitenruimte opknapt.

We willen het evenementenplein bebouwen. Eventueel met een gebouw waarvan de onderste 

verdiepingen gebruikt worden voor (beroeps)onderwijs, kunst en cultuur en waar op hogere verdiepingen 

gewoond kan worden.
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CONSEQUENT BESPAREN

Duurzaamheid is niet een zonnepaneel op het dak en doorgaan zoals altijd. Het vergt fundamentele 

aanpassingen. De gemeente houdt elke handeling en elke aankoop tegen het licht.

Zo versturen we nog steeds onvoorstelbare hoeveelheden papier terwijl er veel meer gedaan kan worden 

via mijn.overheid.nl. Daarmee besparen we niet alleen papier en energie, maar mogelijk ook geld. 

Daarnaast maken we het Krimpenaren zo makkelijk door alle contacten met de Overheid op één plek te 

concentreren.

De afgelopen twee jaar hebben we gezien hoeveel er ook online vergaderd kan worden. Allereerst maken 

we de afweging of er wel zoveel vergaderd moet worden, maar ook kijken we of er niet (meer) op afstand 

mogelijk is. Zo reizen we minder, stoten minder CO2 uit en besparen nog tijd ook.Bij door de gemeente 

georganiseerde borrels en recepties serveren we alleen nog hapjes op plantaardige basis. Ook in het 

gemeentehuis zelf werken we in principe papierloos. Zulke grotere en kleinere aanpassingen voeren we 

met elkaar overal in de organisatie door. Daarmee proberen we een voorbeeld te zijn voor inwoners en 

bedrijven.

Ook het college, de ambtelijke staf en gemeenteraadsleden zullen privé consequenties moeten verbinden 

aan onze klimaatdoelstellingen. Dat gaat ver, maar een wethouder die bijv. vrolijk foto’s post van een verre 

zonvakantie of een weekendje Lissabon, ondermijnt onze boodschap. We verwachten van Krimpenaren 

grote aanpassingen en moeten ook bereid zijn die in ons eigen leven consequent door te voeren.






