streekbezoek krimpenerwaard valt in goede aarde

Koning treft 'eenheid'in de Waard

Koning Willem Alexander genoot
gisteren in Krimpen aan den IJssel bij
het begin van het streekbezoek.
FOTO ANP

Na Krimpen volgde een bezoek aan
gastenboerderij de Appelgaard van de
familie Blanken in Gouderak.
FOTO ANP

Wie wil er geen foto van Willem
Alexander of Máxima? Veel
Krimpenaren aasden op het mooiste
plaatje.
FOTO FRANK DE ROO

KRIMPEN/KRIMPENERWAARD
Het zou geen feestdag worden,
maar een werkbezoek van koning
Willem Alexander en koningin
Máxima aan de Krimpenerwaard.
Maar van Krimpen aan den IJssel
tot aan Berkenwoude genoot
iedereen van het 'blauwe bloed'.
GERT ONNINK

,,Eindelijk weer eens blauw bloed in
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de Krimpenerwaard'', sprak Bert
Luijendijk, raadslid voor de Stem
van Krimpen in Krimpen aan den
IJssel, gisteren gevat. Ze hadden
er immers lang op moeten wachten
in de IJsselgemeente, meer dan
een halve eeuw geleden kwam de
koninklijke familie voor het laatst
over de vloer.
Gisteren was het dan zo ver:
koning Willem Alexander had zelf
Krimpen uitgekozen als de startplek
voor een streekbezoek aan de
Krimpenerwaard. Met zijn vrouw
Máxima - gehuld in een knalmagenta outfit - als stralend
middelpunt aan zijn zijde.
Het mocht geen feestdag worden
met kraampjes, slingers en
bloemen, had het vooraf nog zo
streng vanuit het hof geklonken.
Maar wie gistermorgen rond een
uur of tien op het Raadhuisplein
van Krimpen aan den IJssel was,
waande zich op een miniKoningsdag. Veel mensen stonden
meer dan een uur te wachten op de
koninklijke stoet. Schoolkinderen,
getooid met oranje hoedjes,
vlaggetjes en spandoeken, konden
haast niet meer wachten om een
glimp van het paar te kunnen
opvangen. Zelfs de weergoden
hielpen een handje. ,,Kijk, daar is
de zon'', stelde burgemeester
Martijn Vroom tevreden vast.
Even voor tien uur arriveerde de
koning en zijn gevolg op het
volgestroomde plein voor het
winkelcentrum. De koning en zijn
vrouw namen alle tijd voor een
heuse ereronde langs het publiek
achter de hekken. Ze genoten
zichtbaar van de 'mooie ontvangst'.
Charlène Adema mocht als
bloemenmeisje Máxima een
boeketje geven. Verder waren de
kinderen van basisschool De
Octaaf prominent aanwezig met het
spandoek: 'Majesteit Fototijd.'
Binnen in het gemeentehuis was
het tijd voor het serieuze werk: de
bestuurlijke samenwerking in de
woensdag 22 februari 2017

Krimpenerwaard, waar na de
gemeentelijke herindeling van 2015
nog maar twee gemeenten over
zijn: Krimpen aan den IJssel en
Krimpenerwaard.
Oud-burgemeester Arie van Erk
van Bergambacht was
opgetrommeld om de roerige
voorgeschiedenis van het
samengaan uit de doeken te doen.
De huidige bestuurder van
Hillegom legde uit dat er na de
herindeling van 1985 opnieuw veel
weerstand was tegen een nieuwe
gedwongen fusie. Drie ministers
verder en heel wat commissies en
rapporten later ging de kogel
alsnog door de kerk en werd het
gebied tussen Rotterdam en Gouda
per 2015 één gemeente, met
uitzondering van Krimpen aan den
IJssel.
Waarom dat zo lang geduurd had?
,,Het ging aanvankelijk te snel'',
probeerde Van Erk het
zogenoemde 'keukentafelsentiment' van de tegenstanders te
duiden. Hoe dan ook, het meer op
Rotterdam gerichte Krimpen aan
den IJssel bleef buiten het
samengaan en dat zal voorlopig
ook nog wel even zo blijven, stelde
burgemeester Vroom beslist.
Zijn gemeente (met bijna 30.000
inwoners) wordt nog sterk genoeg
geacht om zelfstandig verder te
kunnen. ,,Ik heb geen enkele
aanwijzing dat dat niet zo is, ook
niet van de provincie.'' Volgens
Vroom staan de twee gemeenten
tegenwoordig niet meer met de
ruggen, maar juist met de
gezichten naar elkaar toe. ,,Er zijn
twee nieuwe burgemeesters, voor
ons telt het verleden niet.'' Volgens
Van Erk zal Krimpen er op den
duur toch aan moeten geloven.
,,Het is nu wel de kleinste
gemeente in deze regio.''
Na het bestuurlijk overleg nam de
koning nog even de tijd voor de
kindergemeenteraad van Krimpen.
Dus begon lid Karsten tegen
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Willem Alexander over het zo
gewenste kunstgrasveld, waarop
burgemeester Vroom zijn voorkeur
voor koploper Feyenoord even
tentoon kon spreiden.
Ruim een uur duurde het bezoek
aan Krimpen, toen het gezelschap
per bus weer vertrok naar
Gouderak, Berkenwoude en
Bergambacht.
De Appelgaard
Het bezoek aan gastenboerderij
(bed and breakfast) De Appelgaard
in Gouderak was geen
publieksmoment, maar wie op de
dijk ging staan kreeg daarvan geen
spijt. Het koningspaar schudde
handen en Petra van Huijstee had
alle tijd om mooie plaatjes te
schieten. ,,Dat zullen mijn dochters
leuk vinden. Die zitten op school en
kunnen er niet bij zijn.''
De koning en koningin lieten zich
bij en in De Appelgaard uitgebreid
voorlichten over de
Krimpenerwaard. Waterexpert
Willem Alexander toonde veel
belangstelling voor het
natuurbeheer en het waterpeil.
Máxima wilde alles weten over de
bed and breakfast. Gezamenlijk
informeren ze naar het boerenleven
en wijzen ze op kansen om
streekproducten meer te promoten.
Samen bewonderen ze ook de
gouden koets van chocolade, die
chocolaterie De Berekuil voor deze
gelegenheid heeft gemaakt.
,,Het is super geslaagd. We
hebben ons verhaal kunnen
vertellen en ik heb het idee dat de
koning en de koningin het naar hun
zin hadden'', vatte burgemeester
Martijn Vroom van Krimpen aan
den IJssel na afloop samen.
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woensdag 22 februari 2017
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