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Dit is het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 van D66 Capelle aan den 
IJssel. Hierin leest u onze visie op de ontwikkeling van Capelle aan den 
IJssel. Een visie waarbij raad en college spreken en handelen vanuit de 
burger en ruimte bieden voor de creativiteit en betrokkenheid van de 
Capelse burgers.
Het gedachtegoed van D66 is landelijk neergezet in vijf richtingwijzers. 
Deze vormen de basis voor ons verkiezingsprogramma. Hieronder  hebben 
we deze richtingwijzers vertaald naar de situatie in Capelle aan den IJssel.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij hebben vertrouwen in mensen! De sleutel voor verandering ligt bij 
mensen zelf. Wij willen dat het gemeentebestuur de kracht, vindingrijkheid 
en creativiteit van mensen in Capelle ondersteunt en ruimte geeft. Eigen 
initiatieven verdienen de ruimte!

Denk en handel internationaal
Capelle is geen eiland maar verbonden met de regio en  buurgemeenten. 
Daarom willen we meer inzetten op regionale oplossingen voor 
 vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld economie, verkeer,  integratie, 
milieu en welzijn. We nemen de ruimte die goede regionale samenwerking 
biedt om kansen te grijpen en uitdagingen aan te gaan.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen moeten zoveel mogelijk en volwaardig kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Beperkingen in zelfredzaamheid moeten worden 
 gecompenseerd door goed bereikbare voorzieningen en passende 
 individuele ondersteuning. Integratie door participatie is het  uitgangspunt. 
Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen steun en waardering van de 
 gemeente Capelle. Ondernemen en het nemen van initiatieven is waardevol 
voor de samenleving en moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
 
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Duurzaam staat voor een leefbare, houdbare en verantwoorde  inrichting 
en gebruik van onze leefruimte. In goede harmonie met voldoende 
 voorzieningen en voldoende natuur. Duurzaamheid moet het  uitgangspunt 
zijn bij de ontwikkeling van Capelle. Bij besluitvorming moeten we ons 
iedere keer afvragen wat de effecten van ons handelen zijn op onze 
 leefomgeving en voor toekomstige generaties.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Voor D66 is het van  belang 
dat iedereen, jong of oud, ongeacht culturele of  levensbeschouwelijke 
achtergrond dezelfde kans krijgt mee te doen. Capelle moet al haar 
 bewoners ruimte bieden voor wonen, werken, leren en recreëren. 

Dit zijn de uitdagingen waar Capelle voor staat. Uitdagingen die D66 graag 
voor en met u aangaat. Wij steken onze nek uit en de handen uit de mou-
wen. Voor een ander, beter Capelle. Steun ons bij deze aanpak.
Stem 3 maart 2010 op D66… Capelle Ja! D66

Ruimte voor 
Capelle

Ruimte voor Capelle
“D66 wil de ruimte die 
Capelle biedt optimaal 
benutten, zowel fysiek als 
virtueel. Wij vertrouwen 
op de eigen kracht van 
de Capelse burger. Met 
de juiste ondersteuning 
ontstaan grenzeloze 
mogelijkheden voor 
kansen voor iedereen. 
Dat is ons Capelle… 
Capelle, Ja!, D66.”

Nico Versloot
lijsttrekker
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Speerpunten 
voor Capelle

Groen en Blauw
• Meer groen en blauw in Capelle

• Hoogbouw alleen in het centrum en bij stations

• Stimuleren recreatieve functie van Schollebos en Hitland

• Duurzaam bouwen

• Beter groenonderhoud in de wijken door inzet wijkteams

• Overlast beperken bij openbreken straat

Leren en Werken
• (Digitaal) analfabetisme wordt bestreden

• Schoolpleinen ook na schooltijd een uitdagende speelomgeving

• IJsselcollege en Comenius hebben nieuwe, duurzame onderwijshuisvesting nodig

• Ondernemers en gemeente ontwikkelen gezamenlijk visie op de lokale economie

• Geen nieuwe bedrijventerreinen zonder de oude te herstructureren

• Vrijwilligers zijn serieuze partners in het werken aan een beter Capelle aan den IJssel

Jong en Oud
• Een afgestemd en samenhangend aanbod van activiteiten voor de jeugd

• Ambulante jongerenteams op straat om overlast te voorkomen

• Een democratisch gekozen Capelse Jeugdraad

• Levensloopbestendige wijken

• Adequaat hulp-, dienstverlenings- en ondersteuningsaanbod voor ouderen

• Ouderenvoorzieningen op maat: ouderenontmoetingsplekken en meer ICT-mogelijkheden

Welzijn en Ondersteuning
• Iedere burger krijgt de kans om te participeren in de Capelse samenleving

• Bestuurderssalarissen wegen mee in de beoordeling van zorgaanbieders

• Betere samenhang in beleid en geldstromen

• (Digitale) sociale kaart van Capelle biedt alle inwoners inzicht in aanbod van zorg, welzijn en sport

• Iedere wijk een goede ontmoetingsplek voor burgers en dienstverleners

• Integratie vooral gericht op sociale en economische participatie

• Niet langer dan 1 maand wachttijd bij schuldhulpverlening

• Mantelzorgers worden ondersteund door mogelijkheden van respijtzorg en goed aansluitende thuiszorg
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Speerpunten 
voor Capelle

Cultuur en Sport
• Breed aanbod van cultuur en sport voor jong en oud

• Samenwerking tussen culturele organisaties en onderwijs bevorderen

• Isala-theater behoudt huidige functie en ontwikkelt een breder aanbod

• Continuïteit en kwaliteit van betaalbaar muziekonderwijs waarborgen

• Evenementen zijn onmisbaar voor Capelle

• Adequate sportvoorzieningen, ook voor binnensporten

• Voorzieningen in daluren beschikbaar voor speciale doelgroepen

• Voldoende en goed onderhouden sportveldjes in de wijken

• Samenwerking verenigingen, BSN en welzijnsorganisaties in openbare sportfaciliteiten

• Sport B.V. biedt ondersteuning aan eigen initiatief van verenigingen en vrijwilligers

Verkeer en Vervoer
• Goed onderhouden wandel- en fietspaden

• Een bereikbaar Capelle aan den IJssel is speerpunt in de regioraad

• OV 65+ alleen ‘gratis’ als Rijk, Regio of ouderen zelf een deel meebetalen

• Meer vervoer over water van personen en goederen

Veilig en Zeker
• Veiligheid moet vanzelfsprekend zijn

• In elke wijk moeten bewoners zich veilig en vrij kunnen voelen

• Goede samenwerking tussen wijkagenten, ambtenaren en bewoners

• Bijzonder opsporingsambtenaren zijn een aanwinst voor Capelle aan den IJssel en moeten blijven

• Terugkoppelen wat er met meldingen van burgers is gedaan

• Kosten van vernieling en graffiti worden verhaald op de daders

Bestuur en Financiën
• Het bestuur is er voor de burgers en handelt hiernaar

• Gemeentelijke communicatie moet begrijpelijk, betrouwbaar, tijdig en transparant zijn

• De gemeente gaat actiever samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen

• Elk goed idee verdient een kans!

• Meer inzetten op regionale oplossingen bij grotere vraagstukken

• Bouwplannen worden over de hele levenscyclus financieel onderbouwd

• Instellingen worden gestimuleerd minder afhankelijk te zijn van subsidiegelden

Capelle en de Buren
• Geen woningbouw in het Hitland

• NS-nachttreinen moeten stoppen bij intercitystation Prins Alexander

• Tweede oeververbinding voor Krimpen aan den IJssel bij Ridderkerk

• Zondagsopening voor Capelle XL
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Een duurzame ontwikkeling van Capelle vraagt om een duidelijke en 
 samenhangende visie. Waar wordt gebouwd gebeurt dat met ruimte voor 
eigen initiatief. Niet om lege plekken te vullen en altijd getoetst aan het 
gewenste totaalbeeld. Capelle met een eigen karakter in de regio: een mix 
van landelijk en stedelijk waarin ‘groen’ en ‘blauw’ worden versterkt.
De gemeente Capelle aan den IJssel en haar bewoners bepalen 
 gezamenlijk de condities voor een goede en duurzame leefomgeving voor 
nu en in de toekomst.

Behoud en versterk de mix van landelijk en stedelijk
D66 wil het karakter van de landelijke locaties van Capelle - zoals het ’s 
Gravenweggebied en de oude kernen - bewaren. In het Schollebos en 
Hitland zullen geen woningen worden gebouwd. Deze gebieden geven 
Capelle lucht en ruimte. Het landelijke karakter verdient versteviging door 
intensivering van het gezichtsbepalende groen en water.

Centrum met een eigen gezicht
D66 wil dat het centrum een meer eigen gezicht en karakter krijgt. 
Capelle kan herkenbaarder worden, enerzijds door de inrichting van het 
 centrumgebied, anderzijds door de activiteiten die er plaatsvinden. De 
aantrekkelijkheid van het stadsplein kan worden vergroot door camouflage 
van de metro en het aanbrengen van groen en blauw. D66 wil versteviging 
van de (bovenstedelijke) kunst- en cultuurfunctie in het centrum.

Nieuwbouw met oog voor de toekomst
D66 wil zorgvuldig omgaan met nieuwbouw in Capelle. Nut en noodzaak 
moeten in onderbouwde plannen worden aangetoond. Bij nieuwbouw is 
inpassing in de omgeving en aandacht voor het groene gevoel van de 
 directe omgeving essentieel. Nieuwbouw moet passen binnen de identiteit 
van de buurt en met oog voor de toekomstige bewoners.

Hoogbouw waar het past
Hoogbouw kan alleen waar het in de omgeving past en/of aansluit op al 
 bestaande bebouwing en alleen wanneer dergelijke woningen passen 
 binnen een langetermijnvisie. D66 denkt dan vooral aan het  centrumgebied en 
rond OV-knooppunten. Kwaliteit van hoogbouw en de omgeving staat voorop. 

Goed wonen voor iedereen
D66 wil meer mogelijkheden voor Capelse burgers om zelf te  bouwen 
 bijvoorbeeld bij de Couwenhoek en de vrijkomende schoollocaties 
 (Alkenlaan en Kanaalweg). Vroegtijdige inspraak van (toekomstige) 
 bewoners en  wijkbewoners over de nieuwbouwplannen is noodzakelijk.

Er is meer dan voldoende sociale woningbouw in Capelle. Zowel in de 
huur- als koopsector moeten voldoende woningen voor Capelse starters 
zijn. Verouderde woningen kunnen worden gesloopt om ruimte te maken 
voor betere woningen.
In de huursector is com•wonen veruit de grootste aanbieder van  woningen. 
D66 wil inzetten op een goede relatie tussen gemeente en com•wonen. 
Een verantwoorde ontwikkeling van Capelle is immers voor beiden van 
belang.

Groen en Blauw
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Meer nadruk op groen en water
D66 wil meer doen met groen en blauw in Capelle. Toonaangevende 
groen/blauw-structuren, zoals de dijken langs de Hollandsche IJssel, de 
‘s Gravenweg en Couwenhoek moeten in ere worden gehouden en waar 
mogelijk worden uitgebreid. Minder “grijze” wegen en trottoirs en meer 
groene parkeerplaatsen, geveltuintjes en groene daken. Naast het groen 
wil D66 meer aandacht voor het water (het ‘blauw’) in Capelle,  bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van waterlandmarks in de wijken. Het Albatros- 
terrein moet gericht zijn op de IJssel. Voldoende  waterberging door zo 
veel mogelijk toepassen van dubbelfuncties, bijvoorbeeld  recreatie.

D66 wil dat Capellenaren kunnen genieten van het groen en blauw in 
Capelle. Meer aandacht voor - op elkaar aansluitende - binnenwijkse 
groene wandelroutes is noodzakelijk. Ook moet de recreatieve functie van 
het Schollebos en Hitland worden gestimuleerd.

Groen voor en door burgers
Kwalitatief moet het groen(onderhoud) worden verbeterd. Bewoners 
 kunnen hierbij een rol spelen zoals bij het succesvolle groenadoptieplan in 
bijvoorbeeld Oostgaarde. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om groen 
te sponsoren of te adopteren. Initiatieven van Capellenaren om de wijken 
“groener” te maken worden omarmd.
De inzet van wijkteams (BOP nieuwe stijl) geeft het wijkonderhoud door 
de gemeente een gezicht, zonder overigens het taakgericht werken te 
 verwaarlozen. Knelpunten in het onderhoud kunnen hierdoor sneller 
worden verholpen, bij voorkeur in samenwerking met de bewoners.

Leefbaarheid in elke wijk
D66 wil dat de wijkschouw jaarlijks in elke wijk plaatsvindt in samenwerk-
ing met politie en andere organisaties. Deze wijkschouw richt zich niet 
alleen op groen, maar ook op bijvoorbeeld onderhoud van speeltuintjes, 
onveilige routes en voet- en fietspaden. Ook kinderen en jongeren worden 
hierbij betrokken: zij zien de wijk immers vanuit een ander (zowel letterlijk 
als figuurlijk!) perspectief.

Capelle als groene stad
Groen is goed voor de gezondheid van mensen, groen werkt  ontspannend, 
groen zorgt voor een schonere lucht en in de zomer voor koelte. Groen 
nodigt ook uit tot bewegen en kinderen kunnen prettiger buitenspelen. 
Behoud van een op duurzaamheid gerichte indeling van de openbare 
ruimte is geboden.
Omdat grote bomen vaak beeldbepalend zijn staat het behoud van bomen 
voorop. Kappen moet dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden, zo 
niet dan is tenminste 100% herplant een randvoorwaarde.
Het succesvolle bomenplan van Fascinatio krijgt een vervolg in andere 
wijken. Een meer gevarieerd aanbod van struiken en bomen, met name 
vruchtbomen, zal worden nagestreefd. 

Groen? Wij zeggen: doen! 
Het bewust omgaan met het milieu kan niet vroeg genoeg beginnen. Be-
wustwording is de belangrijkste, maar misschien ook de moeilijkste stap in 
het bevorderen van duurzaamheid. Het onderwijs speelt hierin een belan-
grijke rol. Zichtbaarheid van duurzame oplossingen in de publieke ruimte 
draagt bij aan deze bewustwording. De gemeente kan hieraan  bijdragen 
door voorbeeldgedrag. 
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De gemeente moet een leidende rol hebben in duurzaamheid,  waarbij 
het  ambitieniveau hoog moet liggen. Zij geeft het goede voorbeeld als 
 beleidsmaker, investeerder en inkoper. D66 vindt dat de gemeente 
als inkoper en  investeerder het gebruik van alternatieve, duurzame 
 energiebronnen en -producten moet stimuleren. Capelle is een van de 
gemeenten met de meeste lichtvervuiling, dat kan en moet minder! Het 
inzetten van LED-verlichting kan hieraan bijdragen.

Initiatieven waarbij burgers zelf schone energie opwekken, moeten 
worden aangemoedigd. Gemeentelijke diensten moeten een ambitieuze 
 taakstelling  krijgen waar het gaat om CO2-vermindering,  energiebesparing 
en de verwezenlijking van milieudoelstellingen.
Investeringen in duurzaam bouwen of in duurzame energie dienen 
 zichtbaar te worden gemaakt en met enige publiciteit te worden  omgeven. 
Hier kunnen uitwisseling van ‘best practices’ en samenwerking tussen 
publieke en private partijen hun nut bewijzen.

Duurzamer bouwen
In de gehele keten van bouwen (van plan tot realisatie) moet  verduurzaming 
centraal staan. Dit betekent toepassing van duurzame materialen, 
 energiebesparing en duurzame energie. Het gebruik van  duurzame 
 materialen leidt tot een betere uitstraling en veelal tot een woon-
omgeving van hogere kwaliteit. Energiebesparing leidt tot  kostenverlaging 
voor  bewoners en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen. 
 Kleinschalige duurzame energie (zoals zonnepanelen en –boilers en 
 geo-thermische energie) kan in nieuwbouwprojecten en bedrijfspanden 
toegepast worden. De gemeente vervult een voortrekkersrol door 100% 
groene stroom voor de gemeente, zonnepanelen op gemeentelijke 
 gebouwen en scholen en een actief beleid voor OV en fiets.

Slimmer omgaan met afval
Duurzaam houdt in het zorgvuldig omgaan met grond- en hulpstoffen. 
Afval dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De gemeente draagt 
bij met voorzieningen voor gescheiden afvalverwerking en ondergrondse 
vuilcontainers. 
Hondenpoep is een van de grootste ergernissen van de Capellenaar. 
De hondenbezitter zorgt dat zijn hond geen overlast voor anderen geeft. 
Bepaalde gebieden, zoals speelplaatsen, blijven voorzien van rode 
paaltjes. Naast stimuleren van opruimen blijft handhaven belangrijk voor 
D66.

Ruimte voor wonen
“Capelle moet een stad  
zijn waar het prettig  
wonen, werken en  
recreëren is. Bouwen 
gebeurt op maat en met 
ruime aandacht voor het 
‘blauw’ en ‘groen’.  
Capelle als groenstedelijk 
gebied in de regio.”

Josien van Cappelle
kandidaat-raadslid
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Een leven lang leren
In onze kenniseconomie is een leven lang leren noodzakelijk: optimale 
ruimte voor ontwikkeling van kennis en kunde. Goed onderwijs is een 
basisvoorwaarde voor een samenleving waarin iedereen is toegerust 
voor zijn of haar toekomst, heeft geleerd om te gaan met verschillen 
en vanuit eigen kracht kan participeren. Onderwijs is de sleutel tot een 
 maatschappij waarin mensen hun leven zelf kunnen vormgeven en in staat 
zijn  daadwerkelijk samen te leven met anderen, een maatschappij waarin 
burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun 
omgeving. Om deze sleutelrol te kunnen vervullen, dienen scholen letterlijk 
en figuurlijk midden in de maatschappij te staan.

Voor het basisonderwijs betekent dit: aantrekkelijke schoolgebouwen 
midden in de buurt, waarin bij voorkeur ook andere activiteiten met een 
buurtgericht karakter worden gehuisvest, zoals jeugdzorg, inburgering, 
kinderopvang of culturele activiteiten. Het voortgezet onderwijs  dient 
de samenwerking met allerhande maatschappelijke instellingen verder 
te  intensiveren. Dit kan bijdragen aan het tegengaan van vroegtijdige 
 schooluitval. D66 wil dat de leerplichtambtenaren een actieve rol vervullen 
bij het terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim.

De gemeente biedt de ruimte
De zorg voor goed onderwijs is mede een taak voor de overheid. Bij de 
uitvoering van deze taak dient de gemeente echter vooral te vertrouwen 
op de professionaliteit van docenten en de betrokkenheid van ouders. 
Met andere woorden: de gemeentelijke overheid dient hierbij vooral een 
faciliterende rol te vervullen. Huisvesting is een middel voor kwalitatief 
goed onderwijs. Goed onderwijs vraagt om voldoende geldmiddelen en 
om accommodaties van voldoende kwaliteit. Daarvoor is de gemeente 
primair verantwoordelijk. Een duidelijke visie en goed toetsbare criteria 
moeten hierbij als uitgangspunt dienen.

De nieuwbouw van scholen moet milieuvriendelijk en duurzaam zijn. Bij 
nieuwbouw van scholen voor het primair onderwijs wordt gestreefd naar 
integratie met kinderopvanginstellingen. De schoolpleinen bieden ook na 
schooltijd een uitdagende speelomgeving voor de buurtkinderen.

Het is duidelijk dat zowel voor het IJsselcollege als voor het Comenius 
College deze periode een aanvang moet worden gemaakt met de  nieuwe, 
duurzame onderwijshuisvesting. Bij voorkeur vindt de ontwikkeling van 
het Comenius College gefaseerd plaats.

Iedereen bij de les!
De deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie moet omhoog. 
Analfabetisme is niet acceptabel en zal door de gemeente worden 
 bestreden. Ook  in Capelle zijn er ‘digitale analfabeten’: mensen die 
niet goed kunnen omgaan met de computer en/of internet. Deze burg-
ers komen steeds meer in een achterstandsituatie omdat steeds meer 
via internet gebeurt, zoals informatie-uitwisseling, werving van personeel 
en het aanbieden van producten en diensten door ondernemers en de 
 overheid. D66 wil dat de gemeente Capelle ook digitaal analfabetisme 
gaat bestrijden.

Leren en Werken
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Betere wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
De gemeente kan een brugfunctie vervullen tussen scholen en de 
ondernemers/werkgevers. Nauwere banden tussen voortgezet onderwijs 
en bedrijfsleven kunnen de vaak problematische overgang van school naar 
werk versoepelen. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt kunnen zo onder 
gunstiger voortekenen aan de slag gaan. Dit is onder meer te  bereiken 
door een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk, bijvoor-
beeld via stageplaatsen.

Cultuur in de klas
D66 wil de samenwerking tussen scholen en verenigingen en  instellingen 
op het gebied van sport, cultuur en kunst stimuleren. Waar  mogelijk 
 (bijvoorbeeld wanneer schoollokalen leeg staan) geeft D66 deze  instellingen 
en verenigingen graag ruimte binnen de scholen. D66 wil het aanbod van 
kunst en cultuur op zowel de basis- als de middelbare  scholen stimuleren. 
D66 ziet de school als bindende factor in de wijk.

Ondersteuning voor ouders
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. 
Betrokkenheid van ouders bij de school(prestaties) van hun kinderen dient 
te worden bevorderd omdat dit een positieve uitstraling heeft op zowel 
ouder als kind. 
Soms hebben ouders hulp nodig bij de opvoeding. Voor ouders moet 
duidelijk zijn welke mogelijkheden tot opvoedingsondersteuning 
 (cursussen, instellingen) er zijn. 

Economie en ondernemingen
D66 wil samen met de ondernemers een visie op de lokale economie 
ontwikkelen. De betrokkenheid van lokale ondernemers en de vraag “hoe 
kunt u bijdragen aan de Capelse samenleving?” zal een onlosmakelijk deel 
van deze visie uitmaken. Het bijdragen aan de Capelse  samenleving kan 
op vele manieren, bijvoorbeeld door het creëren van  stageplaatsen, het 
adopteren van groen of betrokkenheid bij het Capelse cultuur- en welzijns-
beleid. Stageplaatsen, administratieve lastenvermindering,  betrokkenheid 
van ondernemers bij Capelle, vestigingsbeleid, onderwijs en arbeids-
markt zijn een aantal terreinen waarop de handen ineen kunnen worden 
 geslagen. 

Herontwikkeling van bestaande bedrijfsterreinen
Ook de ontwikkeling van bedrijfsterreinen zoals de Wormerhoek en de 
Mient maken een onderdeel uit van de te ontwikkelen visie. D66 wil 
geen nieuwe bedrijventerreinen zonder oude te herontwikkelen. Hierbij 
moeten overwegingen van efficiëntie van grondgebruik, kwaliteit van de 
 bebouwing en duurzaamheid voorop staan.

Mogelijkheden voor starters en MKB
D66 wil ruimte om op effectieve manier de lokale economie te  versterken. 
Een kennis- en innovatiegerichte economie heeft behoefte aan kleine, 
 flexibele bedrijfsruimten. D66 wil hiervoor binnen de wijken en op  bestaande 
bedrijfsterreinen ruimte creëren. Zo kunnen startende ondernemers en 
het midden- en kleinbedrijf bijdragen aan de innovatie van de Capelse 
 economie.

Wijkwinkelcentra
Vitale lokale winkelcentra zijn van groot belang voor de Capelse 
 economie en de leefbaarheid van de wijken. D66 wil daarom actief beleid, 
 bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, bereikbaarheid en uitstraling van 
de  omgeving om leegstand en verpaupering te voorkomen.
In samenwerking met publieke en private betrokkenen wil D66 dat onder-
zocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor een herstructurering van het 
winkelcentrum de Terp en het gebied daaromheen.

Ruimte voor leren
“Een levenlang leren is 
de beste route voor het 
creëren van kansen.  
Kennis is macht. Dat 
begint al op de scholen 
waar leerlingen met 
het brede aanbod van 
onderwijs, sport, kunst 
en cultuur in aanraking 
dienen te komen. Ouders 
en ondernemers moeten 
betrokken worden bij de 
scholen. Leren is  
investeren!”

Mattijn van Wijk
kandidaat-raadslid
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Iedereen draagt zijn steentje bij
Het kunnen voorzien in eigen inkomsten door Capellenaren is 
 uitgangspunt voor D66. Waar dat (tijdelijk) niet lukt of niet meer kan, 
zijn aanvullende maatregelen nodig. D66 gaat uit van de kracht van 
mensen.  Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Soms moeten mensen 
worden  geholpen hun eigen kracht terug te vinden waarbij zij de juiste 
 ondersteuning ‘op maat’ behoren te krijgen. De gemeentelijke organisatie 
geeft hierbij het goede voorbeeld, daarbij is bijscholing tijdens werk een 
nadrukkelijke optie. 

Iedereen investeert in Capelle. Voor hen die werken, bestaat deze 
 investering primair uit hun baan. Zij die niet aan het arbeidsproces 
 deelnemen, kunnen op andere wijze bijdragen aan het versterken 
van de sociale structuur van Capelle. Onder de huidige economische 
 omstandigheden is het letterlijk alle hens aan dek.
Dit betekent dat jongeren werken òf leren, dat mensen zonder werk werk 
krijgen aangeboden, dan wel op een andere manier maatschappelijk 
 actief zijn, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. D66 wil maatregelen nemen 
om het bedrijfsleven te stimuleren tot het creëren van stageplaatsen. 

Van elke bijstandsgerechtigde wordt een inspanning naar kunnen  verwacht 
op het traject naar werk, zoals het volgen van onderwijs, het verrichten 
van vrijwilligerswerk en inburgeren. Een stimulerende rol van de gemeente 
daarbij is logisch, zij neemt belemmeringen om de eigen kracht te vinden 
zoveel mogelijk weg en gaat actief op zoek naar banen en stageplaatsen. 

Lokaal maatwerk is noodzakelijk, bijvoorbeeld door omscholing en 
 bijscholing te stimuleren naar die sectoren waar in de toekomst tekorten 
zullen zijn, zoals de ouderenzorg. 

Bij het zo goed mogelijk inzetten van beperkte middelen hoort ook het 
doelgericht tegengaan van misbruik van en onnodig lang leunen op 
 uitkeringen. Onvoldoende inzet om een baan te vinden en/of bij te  scholen 
wordt gesanctioneerd.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Vrijwilligerswerk is van onschatbaar belang voor Capelle. Vrijwilligers 
houden vele verenigingen draaiend en zetten zich belangeloos in voor de 
samenleving.

De gemeente neemt vrijwilligers serieus als partners in het werken aan 
een beter Capelle. Een goed personeelsbeleid voor vrijwilligers hoort 
daarbij. De actieve werving van nieuwe vrijwilligers is een aandachtspunt. 
 Speciale aandacht gaat hierbij uit naar jongeren en allochtonen, omdat 
deze groepen minder dan gemiddeld betrokken zijn bij vrijwilligerswerk.

Mantelzorgers nemen een aparte plaats in binnen het vrijwilligerswerk. 
Door hen kunnen hulpbehoevende mensen langer zelfstandig blijven 
 wonen. D66 wil dat de mantelzorgers worden ondersteund bij hun 
 werkzaamheden om overbelasting te voorkomen, bijvoorbeeld door 
 stimuleren van de mogelijkheden van respijtzorg en goed aansluitende 
thuiszorg.

Ruimte voor werken
“De economische 
 ontwikkeling van Capelle 
is een zaak van gemeente 
en bedrijfsleven samen. 
Met een afgestemde 
visie kan het meest 
doelgericht en  doelmatig 
worden   gestuurd. 
De  ondernemingszin 
zit in mensen zelf: zij 
creëren kansen en 
 zetten die om in daden. 
De gemeente kan met 
gerichte,  ondersteunende  
maatregelen de juiste 
 voorwaarden  scheppen 
voor een bruisend 
ondernemingsklimaat.”

Pieter Holkamp
kandidaat-raadslid



13

Activiteiten voor de jeugd
Met het grootste deel van de Capelse jeugd gaat het gelukkig goed. Voor 
hen is een afgestemd en samenhangend aanbod van activiteiten nood-
zakelijk. Het nieuwe jongerencentrum speelt hier een duidelijke rol in, 
naast de activiteiten in de wijken. Voor organisaties zoals de Brede School 
Netwerken (BSN) en LinC moet de gemeente duidelijk maken wat er van 
hen wordt verwacht. De BSN richt zich op educatieve activiteiten voor de 
jongere jeugd. LinC richt zich op de wat oudere jeugd, waarbij het haar 
taak moet zijn om door aansprekende activiteiten veel Capelse jongeren 
aan zich te binden. 
Graffitimuren in diverse wijken, klusruimtes waar aan brommers  gesleuteld 
kan worden en ruimtes waar muziek kan worden gemaakt zijn andere 
mogelijke activiteiten die jongeren aanspreken. 

Bestrijden van overlast
Slechts een klein deel van de jongeren op straat veroorzaakt overlast, 
maar zij bepalen wel vaak het beeld van “de jongere”. Een ambulant 
jongerenteam, aangestuurd door LinC, dient ’s avonds op straat aanwezig 
te zijn om de overlast te voorkomen. Geluidsoverlast – zeker na ’s avonds 
tien uur – en het achterlaten van rotzooi is niet acceptabel. 
Het betrekken van ouders en indien nodig andere instanties bij het 
 bestrijden van de harde overlast is noodzakelijk. 

Capelse Jeugdraad als brug tussen jeugd en gemeente
D66 vindt dat de Capelse Jeugdraad democratisch behoort te 
worden georganiseerd. De verkiezingen kunnen tegelijkertijd met de 
 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. D66 vindt de belangrijkste 
 taken het geven van adviezen aan de gemeenteraad en het vervullen van  
een brugfunctie tussen gemeente en jongeren.

Ondersteuning van ouderen
Ouderen blijven graag lang zelfstandig, daarom is goede ondersteuning 
noodzakelijk. Levensloopbestendige wijken zijn een must, waarbij een 
 adequaat hulp-, dienstverlenings- en ondersteuningsaanbod aanwezig is. 

Geen beperkingen in toegankelijkheid
Belemmeringen voor mensen met beperkingen moeten worden 
 weggenomen, zowel fysieke als praktische. Natuurlijk horen  stoepafritjes 
geschikt te zijn voor mensen met een rolstoel of rollator en horen 
 oversteekplaatsen ook geschikt te zijn voor blinden en slechtzienden. 
De voorzieningen in een wijk zijn fysiek toegankelijk voor mensen met 
een l ichamelijke beperking. Knelpunten in de samenhang tussen de 
 verschillende soorten voorzieningen worden weggenomen,  administratieve 
procedures vereenvoudigd.

Vergroten van de betrokkenheid van ouderen
De (groeiende) groep ouderen heeft behoefte aan voorzieningen ‘op 
maat’. Ouderenontmoetingsplekken en meer mogelijkheden op ICT- 
gebied (toegang tot internet en e-diensten) zijn daarvan voorbeelden. Dit 
zijn  belangrijke punten bij het verminderen van eenzaamheid. Het houdt 
ouderen betrokken bij en deelnemend aan de Capelse samenleving. 

Jong en Oud

Ruimte voor jong en oud
“Capelle moet voor zowel 
jong als oud voldoende te 
bieden hebben. Diverse 
activiteiten zorgen voor be-
trokkenheid bij de Capelse 
samenleving. Ontmoeting-
splekken en organisaties 
als BSN en LinC zorgen 
ervoor dat iedereen zijn of 
haar plek kan vinden.”

Annelous van der Klauw
kandidaat-raadslid
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Meedoen op je eigen manier
D66 vindt het de taak van de gemeente iedere burger kansen te geven 
om deel te nemen aan onze samenleving. Iedereen participeert op zijn 
eigen manier. Dat kan door het hebben van (on)betaald werk, het onder-
houden van contacten in de buurt, het meedoen aan wijkactiviteiten, sport 
en cultuur, het meedenken over wat er beter kan in de buurt of wijk of het 
meedoen aan initiatieven om dat te realiseren. Het uitgangspunt van D66 
is dat ook in het welzijnsbeleid moet worden uitgegaan van de kracht 
van mensen, maar dat de Capellenaren die ondersteuning nodig hebben 
daarvoor de mogelijkheden ter beschikking moeten hebben.

Ondersteuning goed regelen
De gemeentelijke overheid heeft de taak het aanbod aan  maatschappelijke 
voorzieningen en zorg effectief en efficiënt te organiseren. De Wet 
 Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet burgers in staat  stellen 
langer en meer zelfstandig mee te doen in de samenleving. Bij de  uitvoering 
van de WMO ligt voor D66 de nadruk op het regisseren van  ondersteuning 
voor burgers, niet op het subsidiëren van instellingen en  diensten. Het is 
noodzakelijk om zeker te stellen dat de gehele WMO-doelgroep wordt 
 bereikt met adequate voorzieningen. Bij alle  ontwikkelingen op WMO-
gebied zal de WMO-adviesraad actief worden betrokken en een duidelijke 
stem krijgen.
Bij de aanbesteding van diensten in het kader van de WMO, wegen 
 effectiviteit en kwaliteit van de zorg even zwaar als de prijs. De  (bestuurders)
salarissen worden in de beoordeling van de aanbieders meegewogen.

Er is zoveel mogelijk vrije keus tussen een persoonsgebonden budget en 
zorg in natura. Zo zijn mensen in staat zelf te kiezen voor de zorg die zij 
willen en die bij hen past.

Verbeterde dienstverlening naar de bewoners
D66 is van mening dat onvoldoende samenhang bestaat tussen de 
vele verschillende soorten (gemeentelijke) functionarissen in de  wijken, 
zoals de wijkcontactfunctionaris, de bewonersondersteuner, de 
 jeugdsportwerker, de Brede School Netwerkers, de jongerenwerker van 
LinC, de  sociaal-cultureel werkers, de opzichters, de buurthuizen en de 
wijkagent. D66 wil dat samenhang in beleid, en daarmee de geldstromen, 
verbeterd wordt. De dienstverlening naar de bewoners zal hierdoor 
worden verbeterd.
De (digitale) sociale kaart van Capelle moet gerealiseerd worden. Het is 
een onmisbaar instrument om samenhang in het aanbod van zorg, welzijn 
en sport inzichtelijk te krijgen.

Wijkcentra als levendige locaties
Goede, levendige locaties waar wijkbewoners elkaar, en de  dienstverleners 
binnen de wijk, kunnen ontmoeten zijn noodzakelijk. De wijkcentra bieden 
een interessant programma-aanbod, met name ook voor de groeiende 
groep 65-plussers. In ’s Gravenland moet het multifunctionele  wijkcentrum 
snel worden gerealiseerd. 
 

Welzijn en 
Ondersteuning
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Integratie door participatie
Participatie is het doel van integratie en inburgeringactiviteiten. Capelle 
moet voor iedereen die nog niet kan participeren een duidelijk pad bieden 
om dat wel te bereiken.
Een inburgeringexamen is een middel, geen doel. Het doel is dat men  
 integreert in de Nederlandse samenleving. Integreren is voor D66 het elkaar 
verstaan en begrijpen, het mee kunnen doen aan het  maatschappelijke 
 leven op een manier die men wil, en de wetten en regels van de  samenleving 
waarin men leeft, accepteren zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt 
van de kansen die onze samenleving een ieder biedt. Integratie is niet voor 
iedereen hetzelfde.
De gemeente dient de ruimte voor optimale integratie te bieden en  grijpt 
in principe alleen in als er door gebrek aan integratie sociale onrust dreigt, 
discriminatie in het sociale verkeer of op de arbeidsmarkt optreedt of 
wanneer mensen geen werk kunnen vinden en dus op een uitkering zijn 
aangewezen.

Goed op weg in Capelle
Taalbarrières moeten zo snel mogelijk worden geslecht. Voor nieuwe 
 bewoners moet duidelijk zijn welk samenhangend participatieaanbod aan-
wezig is, waarbij maatwerk essentieel is. De gemeente Capelle aan den 
IJssel moet actief deze groepen opzoeken.

Kansen voor meedoen
D66 vindt dat integratie zich vooral moet richten op de sociale en 
 economische participatie, en dus op arbeid en scholing. Op het creëren 
van de mogelijkheden op kansen dus. Culturele integratie is veel meer een 
keuze van een individu zelf.
Op het inburgeringdiploma volgt logischerwijs aanvullende scholing en 
aansluitend werk. De focus bij scholing moet niet alleen liggen op het 
trainen voor een examen maar vooral ook op het bredere aspect van 
 participeren.
Een inburgeringstage bij een bedrijf kan de opstap zijn naar werk en 
 discriminatie op de arbeidsmarkt en in het sociale verkeer tegengaan.

Armoedebeleid
Armoedebeleid moet erop gericht zijn mensen zo snel mogelijk weer op 
weg te helpen. De wachttijd bij schuldhulpverlening mag niet langer dan 1 
maand zijn. Budgetvoorlichting is essentieel.
Gezinnen met minimale inkomens verdienen ondersteuning.  Kinderen 
mogen niet de dupe zijn van de inkomenssituatie van hun ouder(s). 
Ondersteuning dient gericht te zijn op het kunnen meedoen in de Capelse 
 samenleving. Preventieve budgetvoorlichting op scholen is noodzakelijk.
Begeleiding op maat bij het beheer van inkomsten en uitgaven wordt 
 besproken met mensen die een uitkering bij de gemeente aanvragen.

Instroom krijgt de juiste ruimte
De ene wijk heeft een groter absorptievermogen dan de andere wijk. De 
gemeente moet in nauw overleg met de woningcorporatie voorkomen dat 
het absorptievermogen overschreden wordt. In regionaal verband moet 
er een samenhangende aanpak komen waarbij bijvoorbeeld uitstroom uit 
Rotterdam op de juiste plaatsen instroomt in andere gemeentes en waar 
ook middelen beschikbaar komen om deze instroom goed te verwerken.

Ruimte voor welzijn
“In iedere wijk moet een 
goede ontmoetingsplek 
zijn voor burgers en 
dienstverleners. Inburgeren 
moet verder gaan dan 
alleen de taal leren. 
 Integreren moet gericht 
zijn op meedoen met alle 
ruimte voor de kansen  
die Capelle biedt.  
Niemand is gelijk maar  
wel gelijkwaardig.”

Hans Mureau
kandidaat-raadslid
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Cultuur en sport dragen bij aan de ontwikkeling en het plezier van de 
inwoners, het bevordert de sociale cohesie doordat mensen elkaar 
ontmoeten en maakt van Capelle een aantrekkelijke stad om te wonen. 

Een breder aanbod van kunst en cultuur
D66 wil een kunst- en cultuuraanbod gericht op alle doelgroepen in de 
samenleving. Samenwerking van het muziekonderwijs, het  Isalatheater en 
de bibliotheek maar ook de vele andere culturele organisaties kan  hieraan 
bijdragen en wordt daarom gestimuleerd. Kunst en cultuur  behoort in 
het lespakket van de scholen, een schoolcoördinator  heeft hierin een 
 verbindende rol. Dit vormt een uitstekende manier voor de  culturele 
 instellingen om zich te presenteren aan hun (toekomstig) publiek.  Kinderen 
komen zo misschien voor het eerst in contact met kunstenaars en arti-
esten.
Continuïteit en kwaliteit (breedte en diepte) van het muziekonderwijs is 
van belang, waarbij verbreding naar andere kunstvormen (theater, dans) 
wenselijk is.

Een duidelijke communicatie (bijvoorbeeld door een overkoepelende 
website) over de Capelse culturele agenda en het aanbod van culturele 
 instellingen vergroot de deelname aan activiteiten.

Isalatheater als volwaardig theater
Het Isalatheater is als volwaardig regiotheater niet meer weg te denken 
uit het Capelse culturele leven, zowel door de theateractiviteiten maar 
 zeker ook door haar vele andere activiteiten. Het theater draagt bij aan 
een  levendig stadscentrum door uitbreiding van de dagactiviteiten, als ook 
door het verder ontwikkelen van een cinemafunctie. D66 wil dat  binnen 
de gemeentelijke begroting hiervoor de benodigde financiële middelen 
worden vrijgemaakt. Samenwerking met andere theaters in de regio wordt 
gestimuleerd om een groter publiek te trekken en kosten te verminderen. 

Evenementen zijn onmisbaar
Evenementen zoals Sinterklaas, Cultuurmarkt en de Oranjenacht van 
Capelle zijn onmisbaar voor de Capelse samenleving. De doorstroom 
van passieve naar actieve kunstbeleving wordt gestimuleerd door het 
 betrekken van Capellenaren bij evenementen. 

Breed aanbod van sport
Sport, zowel in verenigingsverband als in de wijken, is gezond voor lijf 
en leden en moet gestimuleerd worden door de gemeente. Ook levert 
sport een grote bijdrage aan de sociale cohesie en integratie. Het aanbod 
 dient breed genoeg te zijn om zowel jong als oud mogelijkheden tot sport-
beoefening te bieden.

Gemeente voorziet in goede sportvoorzieningen
De gemeente draagt zorg voor adequate sportvoorzieningen voor 
sportbeoefening in verenigingsverband. De gemeente zal gebruik van 
de sportvoorzieningen in de daluren door speciale doelgroepen zoveel 
 mogelijk stimuleren. Tarieven voor gebruikers van de  sportvoorzieningen 
zullen eenduidig en rechtvaardig zijn en niet buitensporig stijgen. Ook 

Cultuur en Sport

Ruimte voor creativiteit
“Kunst en cultuur 
maken Capelle levendig. 
 Creativiteit en het  beleven 
van kunst en cul-
tuur  verdienen ruimte. 
De  Cultuurbalie is de 
deur naar het creatieve 
Capelle.”

Rob Roodenrijs
Voorzitter en kandidaat-
raadslid
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voldoende beschikbaarheid van binnensportaccommodatie is een 
 vereiste. Een tijdelijke sporthal zal in ieder geval beschikbaar blijven totdat 
de sporthal bij het nieuwe IJsselcollege in gebruik is. Een zwembad in 
Capelle is noodzakelijk. 

Sport in de buurt
In de wijken moeten voldoende, goed onderhouden trapveldjes en  andere 
sportieve mogelijkheden zijn. Ondermeer het gebied naast de Blinkert kan 
worden ingezet voor openbare sportfaciliteiten. Deze  faciliteiten en de 
 andere sportaccommodaties worden gebruikt om sport voor  doelgroepen 
in de wijk mogelijk te maken. Daartoe zullen sportverenigingen, het brede 
school-netwerk en welzijnsorganisaties worden aangezet samen te 
 werken om een breed aanbod van formele en informele sport te  realiseren.

Ondersteuning voor verenigingen
De nieuwe Sport B.V. kan goede ondersteuning bieden aan  verenigingen. 
Hierbij is het van belang dat er ruimte blijft voor de eigen  verantwoordelijkheid 
en initiatief van verenigingen. Ook de gewaardeerde inzet en rol van de 
vele vrijwilligers moet gewaarborgd blijven.
Voor D66 ligt de nadruk van het sportbeleid in Capelle op het verder 
 bevorderen van de breedtesport.
 

Ruimte voor sport
“Veel Capelse burgers 
willen graag sportief bezig 
kunnen zijn. Het is goed 
voor lijf en leden, voor 
jong en oud! Een stad 
als Capelle moet daartoe 
goede voorzieningen  
hebben voor zowel  
binnen- als buitensport. 
Faciliteiten moeten zoveel 
mogelijk multi-inzetbaar 
zijn zodat iedereen er 
optimaal gebruik van kan 
maken.”

Wim van den Bremen
kandidaat-raadslid

Foto: Leo van Eijk



18

Toegangswegen als visitekaartje
De toegangs- en doorgaande wegen moeten het visitekaartje van 
Capelle aan den IJssel worden, de uitstraling van bijvoorbeeld de Abram 
van  Rijckevorselweg tussen het Capelse Plein en de Slotlaan alsmede 
Capelseweg/Kanaalweg moet verbeterd worden.

Goede en veilige wandel- en fietspaden
Capelle dient te beschikken over goed onderhouden wandel- en  fietspaden, 
logische directe fietsverbindingen en de bijbehorende  bewegwijzering en 
stallingmogelijkheden. We denken hierbij met name aan de schoolroutes 
en routes naar de sportvelden (kind-linten).

Goede parkeervoorzieningen
De parkeergelegenheid rond winkelcentra is bedoeld voor het  winkelend 
publiek, niet voor lang parkeren. Daar waar beperkingen rondom het 
 parkeren zijn aangebracht (blauwe zone, vergunning parkeren) dient dat 
strikt gehandhaafd te worden. Betaald parkeren is voor D66 de  laatste 
maatregel die genomen mag worden om de parkeerdrukte in een  gebied te 
verminderen. Ongewenste effecten in de buurt rondom die  voorzieningen 
dienen te worden voorkomen.

Openbaar vervoer draagt bij aan bereikbaarheid
Initiatieven om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren worden 
toegejuicht. Meer gebruik van het openbaar vervoer draagt bij aan een 
beter milieu en bereikbaarheid van Capelle door ontlasting van de wegen.

Gratis openbaar vervoer is niet gratis, de kosten worden alleen niet door 
de gebruiker betaald maar door de gemeenschap. Gratis OV voor 65+ 
kan alleen blijvend worden ingevoerd als rijk, regio of de ouderen zelf een 
deel van de kosten betalen.  

Meer vervoer over water
De rivier is in Capelle onderbenut voor vervoer over water. In regionaal 
verband moet worden gepleit voor de uitbreiding van het vervoer van 
 personen en goederen (o.a. afval) over het water.

Verkeer en 
Vervoer

Ruimte voor vervoer
“Capelle moet goed  
bereikbaar blijven. De 
beleving van ‘groen’ en 
‘blauw’ wordt optimaal 
door goede wandel- en 
fietspaden. Het open-
baar vervoer wordt 
 toegankelijker voor  
ouderen door het gratis of 
tegen een geringe  
vergoeding te verstrekken. 
Vervoer van mensen en 
goederen over de IJssel 
moet meer worden benut.”

Marja Smit
kandidaat-raadslid
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Veiligheid is een zaak van iedereen
D66 vindt dat Capellenaren onbezorgd over straat moeten kunnen 
gaan. De aangekondigde  bezuinigingsronde bij de regionale  politie 
heeft  waarschijnlijk gevolgen voor het blauw op straat. Een goede 
 samenwerking op lokaal niveau, tussen de wijkagenten, de bijzonder 
 opsporingsambtenaren en bewoners kan een bijdrage leveren aan het 
verstevigen van het veiligheidsgevoel. Kennis van de lokale situatie is 
 immers onontbeerlijk. 

Gerichte handhaving
De bijzonder opsporingsambtenaren zijn een aanwinst voor Capelle; 
zij zijn duidelijk zichtbaar en hun inzet bij overlastgevende situaties is 
 onontbeerlijk. Zij dragen duidelijk bij aan een zichtbare handhaving van de 
openbare orde. Betrokkenheid van bewoners bij de veiligheid in hun buurt 
moet worden gestimuleerd. Repressie en preventie gaan daarbij hand in 
hand.

Tijdelijk mobiel cameratoezicht wordt ingezet wanneer er een duidelijk 
knelpunt aanwezig is dat moet worden aangepakt. D66 acht dergelijke 
zaken uit een oogpunt van privacybescherming onwenselijk, maar erkent 
niettemin dat een tijdelijke inzet ervan soms onvermijdelijk is.

Voor openbaar drugs- en overmatig alcoholgebruik is in Capelle geen 
plaats; een gecombineerde aanpak door gemeente, politie en (jeugd)-
organisaties is hard nodig. 

De gemeente vertelt als u heeft gemeld
De meldingsbereidheid van burgers moet omhoog. Dat kan worden 
 gestimuleerd door BOA’s altijd duidelijk terug te laten communiceren wat 
er met meldingen is gedaan en wat dit heeft opgeleverd. 

De dader betaalt
Er wordt nog steeds teveel vernield in Capelle. De kosten moeten worden 
verhaald op de vernieler. Het moet duidelijk worden wat dergelijke 
 vernielingen de samenleving kosten.

De gemeente moet er voor zorgen dat boetes en de hoogte daarvan bij de 
burgers bekend zijn. Hiervan gaat een preventieve werking uit.
 

Veilig en Zeker

Ruimte voor veiligheid
“Veiligheid moet 
 vanzelfsprekend zijn.  
We leven in een  
maakbare samenleving 
en dragen daar allemaal 
verantwoordelijkheid 
voor. Overlast door de 
één is een beperking in 
de  vrijheid van de ander. 
Burgers moeten bereid  
zijn meldingen van  
onveiligheid te doen, 
waarmee  vervolgens ook 
iets gedaan wordt. ”

Lousje Backx
kandidaat-raadslid
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Vertrouwen als randvoorwaarde
Vertrouwen tussen burger en politiek is een essentiële voorwaarde voor 
het functioneren van de democratie. D66 vindt het belangrijk dat de 
Capellenaren zich herkennen in de zaken waarmee de politiek bezig is en 
dat er vertrouwen bestaat in de overheid. D66 vertrouwt in beginsel op 
het gevoel voor eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en 
maatschappelijke instellingen.

Kernpunten van goed gemeentebestuur
• Er zijn voor de burgers en hiernaar handelen
• Begrijpelijk, betrouwbaar, tijdig en transparant in alle communicatie  
 naar haar burgers
• Het voeren van een gedegen financieel beleid
• Actief samenwerken met burgers, ondernemers, instellingen en  
 anderen 
• Vergroten inzet gebruik ICT (e-loket, google maps-toepassingen,  
 e-panels, elektronische petitie)
• Wegnemen van niet-noodzakelijke regelgeving
• Verantwoording afleggen aan de burger over het door haar gevoerde  
 beleid
• Benutten van de kennis van de lokale adviesraden zoals cliëntenraad  
 Sociale Zaken, de Jeugdraad, de WMO-adviesraad en de  
 economische klankbordgroepen. 

Gemeente stelt de burger centraal
D66 wil dat de gemeente nog veel meer van en voor de burgers,  instellingen 
en ondernemers wordt en dit ook gaat uitstralen. Inspraak en participatie 
moet in al haar plannen een uitgangspunt worden. Van  planvorming tot 
realisatie, evaluatie en nazorg.
De kennis en ervaring van bewoners moeten in een vroegtijdig stadium 
betrokken worden bij de planontwikkeling voor bouwprojecten en de 
 inrichting van de buitenruimte. D66 wil dat bewoners daarin ook op een 
professionele manier worden ondersteund. De spelregels dienen tevoren 
helder te worden gecommuniceerd. Dit vergroot niet alleen het draagvlak 
voor die plannen, maar het draagt ook bij aan de kwaliteit ervan. D66 wil 
onderzoeken hoe met inzet van moderne ICT-mogelijkheden inspraak en 
advisering van bewoners over hun buurt beter kan plaatsvinden. 

Een klantvriendelijke overheid
Capellenaren zijn op veel terreinen afhankelijk van dienstverlening door 
de gemeentelijke overheid. Deze dienstverlening dient doelmatig en 
 klantvriendelijk te worden ingericht. D66 kiest hierbij voor een  zakelijke 
 aanpak en voor vermindering van overbodige en tegenstrijdige  regelgeving. 
Een verdere digitalisering van de dienstverlening is gewenst, zonder dat 
hierbij de klantgerichtheid in het gedrang komt. Bij de inrichting van de 
processen van de overheid dienen de vragen van de samenleving, de 
burgers en bedrijven als uitgangspunt te worden genomen. 

Bestuur en  
Financiën
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Betrouwbare en tijdige communicatie
Het doel van alle door of namens de gemeente georganiseerde 
 bijeenkomsten (informeren, consulteren e.d.) moet vooraf helder zijn. 
 Internet, e-mail en radio moeten hier intensief voor worden ingezet. 

Brieven en mails van burgers moeten altijd tijdig en inhoudelijk correct 
beantwoord worden. Een goede opvolging van gemaakte afspraken is 
logisch. Initiatieven van burgers moeten toegejuicht worden, niet nuttige 
regelgeving moet afgeschaft worden. Ook hierin kan ICT een belangrijke 
rol spelen.
 
Daadkrachtige bestuurders
D66 wil dat de leden van het gemeentebestuur die namens de raad 
 zitting hebben in regionale overleggen, gemeenschappelijke regelingen 
en dergelijke verantwoording afleggen over hun inzet. De raad moet 
 gestructureerd mogelijkheden krijgen om input voor de besluitvorming aan 
deze leden mee te geven. In het regiobestuur behoort men te  opereren 
vanuit gemeentelijk belang, niet vanuit partijpolitiek belang.

D66 is voorstander van een sollicitatieplicht voor oud-bestuurders, zodat 
zo min mogelijk wachtgeld hoeft te worden betaald. 

Financiën in de juiste balans
Het opstellen en op orde houden van de gemeentebegroting zal een 
uitdaging worden, gezien de landelijke financiële situatie. Inkomsten en 
uitgaven zullen op elkaar afgestemd moeten worden, waarbij  keuzes 
 gemaakt zullen moeten worden die niet altijd even gemakkelijk zijn. 
 Tekorten op de gemeentelijke begroting moeten worden opgevangen 
door verlaging van de uitgaven.
Bezuinigen betekent anders investeren. Geen ‘kaasschaafmethode’: 
door overal iets af te halen, verlies je kwaliteit op alle terreinen. D66 kiest 
voor investeringen die gericht zijn op een duurzame toekomst en het nut 
voor de Capelse burgers, zoals onderwijs, economie, duurzaamheid en 
het bieden van kansen. Zo wordt de ruimte geboden voor mogelijkheden 
 tijdens de crisis en daarna: een Capelle waarin iedere burger zijn kansen 
krijgt en pakt.

De gemeente investeert bij voorkeur in milieumaatregelen die zichzelf 
 aantoonbaar terugverdienen, zoals LED-verlichting van de straatlantaarns 
of het duurzaam bouwen van scholen. D66 wil ook nieuwe technieken die 
de duurzaamheid substantieel bevorderen maar waarvan de  opbrengsten 
pas veel later zichtbaar zijn, een kans geven. Deze kosten kunnen, 
met mate, worden doorberekend aan de burgers. De gemeente maakt 
 inzichtelijk welke projecten op deze manier worden bekostigd.
Burgers die gebruik maken van elektronische dienstverlening moeten 
daarvoor worden beloond door kortingen.

Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
De gemeente werkt met gemeenschapsgeld. D66 vindt dat zorgvuldig 
en transparant met dit geld moet worden omgegaan, zowel door de 
 gemeente als door gesubsidieerde instellingen. 
Plannen waar nut, noodzaak en financiële gevolgen onvoldoende van 
 onderbouwd zijn moeten niet worden uitgevoerd. De gemeente zorgt voor 
een sluitende meerjarenbegroting.
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Succesvolle subsidies als stimulering
Verkregen subsidies zijn nooit een recht. Het is daarom niet  vanzelfsprekend 
dat subsidies doorlopen. Het maatschappelijke nut is hierbij leidend. 
 Projecten worden, na bewezen succes en indien nodig omgezet in 
 regulier beleid. Instellingen worden gestimuleerd niet afhankelijk te zijn van 
 subsidiegelden.
De gemeente geeft de instellingen vertrouwen, maar houdt wel een vinger 
aan de pols en zal vroegtijdig ingrijpen waar dat niet goed dreigt te gaan. 
Beperking van de gevolgen voor de inwoners is daarbij het uitgangspunt.

Bouwen financieel goed onderbouwd
D66 wil dat bij bouwplannen aandacht is voor een financiële  onderbouwing 
die de hele levenscyclus beslaat, van bouw tot exploitatie en sloop. 
Daarmee wordt de kans op (onvoorziene) exploitatietekorten een stuk 
kleiner. 

Meer publiekprivate samenwerking
De gemeente zoekt actief naar externe financiering waarvoor zowel 
 (Europese) subsidies als publiekprivate samenwerking in aanmerking 
komen. Er moet meer gebruik worden gemaakt van de kracht van de 
Capellenaren en van hun ondernemerschap. 

De gemeente voert een transparant aanbestedingsbeleid, waarbij ook 
kleinere bedrijven een kans hebben. 

 

Ruimte voor beter 
bestuur
“Een goed bestuur doet al 
het mogelijke om burgers 
de kansen te geven van 
Capelle een prettige stad 
te maken. Oplossingen 
met en in de regio worden 
optimaal benut. Er moet 
geluisterd worden naar en 
gehandeld worden voor de 
burgers.”

Gé Derksen
kandidaat-raadslid
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Capelle is geen eiland maar verbonden en verweven met haar omgeving. 
D66 Capelle wil nadrukkelijk over de eigen gemeentegrenzen heen  kijken 
en de samenwerking met de gemeenten in de omgeving zoeken. Alleen 
dan kunnen regionale problemen succesvol worden aangepakt. D66 
Capelle zal daarom nauwe contacten onderhouden met andere lokale 
D66 partijen om zo de belangen van Capelle bij hen onder de aandacht 
te brengen.

Benutten van de samenwerking met de regio
Capelle maakt deel uit van de regioraad. De gemeente moet zich in 
de stadsregio nadrukkelijk inzetten voor het oplossen van regionale 
 vraagstukken op het gebied van economie, verkeer, integratie en milieu. 
Ook op WMO-onderwerpen als verslavingszorg en openbare geestelijke 
gezondheidszorg is samenwerking noodzakelijk.

Bereikbaarheid met de regio
Bereikbaarheid moet voor de gemeente Capelle aan den IJssel het 
 speerpunt zijn in de regioraad. Een tweede oeververbinding bij  Ridderkerk 
biedt een oplossing. De NS-nachttreinen moeten ook stoppen op 
 intercitystation Prins Alexander zodat Capelle ook in de nachtelijke uren 
beter bereikbaar is.

Versterk recreatieve functie Hitland
Capelle vormt samen met de gemeente Zuidplas het bestuur van het 
 Recreatieschap Hitland. D66 Capelle wil zich inzetten voor meer  recreatieve 
mogelijkheden en een betere ontsluiting van het Hitland- gebied. Natuurlijk 
willen wij geen woningbouw in Hitland.

Koopzondagen bij Capelle XL
Capelle XL hoort onlosmakelijk bij het winkelaanbod van het Alexandrium 
I, II en III. Wanneer de ondernemers dit wensen moet gelijkstelling van 
openingstijden (met inbegrip van de zondag) mogelijk zijn. 

Capelle en de 
Buren
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De kandidaten D66 Capelle aan den IJssel geven dit programma een 
 gezicht. Samen met ons kunt u werken aan de ruimte in Capelle, kansen 
creëren en grijpen. Samen maken we Capelle tot een prettige plek om te 
wonen, leren, werken en recreëren.
Ons Capelle…Ja!...D66. Steun ons met uw stem!

Kandidaten

1. Nico Versloot
Tel.: 06 – 24 718 150

2. Josien van Cappelle
Tel.: 06 – 36 119 360

3. Mattijn van Wijk
Tel.: 06 – 13 231 893

4. Pieter Holkamp
Tel.: 06 – 30 030 767

5. Annelous van der Klauw
Tel.: 06 – 18 355 329

6. Hans Mureau
Tel.: 06 – 54 698 581

7. Rob Roodenrijs
Tel.: 06 – 43 202 629

8. Wim van den Bremen
Tel.: 010 – 284 95 48

9. Lousje Backx
Tel.: 06 – 24 625 546

10. Marja Smit
Tel.: 06 – 12 556 341

11. Gé Derksen
Tel.: 010 – 450 30 02
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Ik ben blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en moeite 
neemt om u te verdiepen in de ambities, plannen en ideeën van D66. 
Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik om onze prioriteiten met u 
te delen. Toe te lichten waarop wij in de komende periode onze energie 
gaan richten.

D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi 
en welvarend land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan, terwijl de 
wereld veranderde. Een land dat belangrijke beslissingen te lang voor zich 
uitgeschoven heeft. Een land dat vraagt om verandering. Om een nieuw 
perspectief, een stip aan de horizon. Niet angstig voor de toekomst, maar 
optimistisch. Vol vertrouwen in de eigen kracht van mensen.

Wij durven te kiezen, en inderdaad, daarmee zetten wij ons af tegen het 
grijze gemiddelde en de huidige politiek van stilstand. Wij hebben een 
alternatief, een eigen ambitieuze vernieuwingsagenda. Een agenda om 
Nederland een voortrekker en baanbreker in de 21e eeuw te maken. Een 
agenda waarmee wij volmondig ‘Ja’ zeggen tegen de uitdagingen en 
kansen van morgen.

We moeten zorgen dat werknemers flexibel en weerbaar worden. Dat ook 
starters een huis kunnen kopen. Echt werk maken van kennis en  innovatie. 
En van de doorbraak naar een duurzame economie. Met een overheid 
die zijn beperkingen kent, maar doet wat zij belooft. In een  samenleving 
gericht op ruimte voor individuele ontplooiing. Die mensen niet verdeelt 
maar helpt emanciperen. Net als D66 verschillen tussen mensen positief 
waardeert, omdat ze veerkracht en creativiteit brengen.

De vernieuwingsagenda van D66 zal niet zonder slag of stoot  gerealiseerd 
worden. Dat doen we samen met u. Voor, tijdens en na de  verkiezingen. D66 
vertrouwt op de kracht van het lokaal bestuur. Voor heel veel  zaken is lokaal 
maatwerk beter dan regels uit Den Haag. Sterk lokaal bestuur vraagt ook 
om vernieuwing. Krachtige  gemeenten, met  heldere  verantwoordelijkheden 
en bijpassende  middelen, meer  inspraak en  verantwoording, meer 
 gekozen bestuurders. En  kleinschalige  voorzieningen, met de menselijke 
maat. U vindt in dit  verkiezingsprogramma meer over onze plannen in uw 
gemeente. Ik wilde deze kans gebruiken om die lokale plannen in een 
bredere context te plaatsen. Ook dit programma vormt een  belangrijke 
bouwsteen in onze vernieuwingsagenda. Ik vraag u de Capelse D66 
 kandidaten dan ook te steunen en op 3 maart 2010 D66 te stemmen.

Alexander Pechtold
Fractievoorzitter D66 in de Tweede kamer

Nawoord Alexander Pechtold: 
Anders Ja D66
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D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij 
 vertrouwen erop dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen 
zelf kunnen oplossen. Maar reiken de helpende hand als dat eens niet 
lukt. Wij hebben en tonen respect voor onze medemens en uit zorg voor 
komende generaties stáán we voor duurzaamheid. We zijn niet bang om 
verder te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid om lastige 
keuzes te maken.

En dat is hard nodig. Het zijn in veel opzichten zware tijden. Dan is voor 
velen de verleiding groot om hun heil te zoeken in oude patronen van 
schijnveiligheden en in schijnoplossingen.

In dit verkiezingsprogramma tonen onze standpunten welke problemen, 
uitdagingen en oplossingen wij in uw directe omgeving zien. De wereld 
staat de komende vier jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen zullen er 
ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen die we nu nog 
niet kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie 
hierop zal reageren willen we kort uitleggen hoe wij naar de mens en de 
 maatschappij kijken.

Wij hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en 
waarmee de manier waarop we in het leven en de politiek staan beknopt is 
samengevat. Elk van de richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek voor 
het D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie van juist déze vijf denk-
richtingen die de mens en maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf 
richtingwijzers maken ook dat onze standpuntbepaling voor u als inwoner 
voorspelbaar is: onze standpunten komen voort uit één of meerdere van 
onze richtingwijzers. 

Sociaal-liberale richtingwijzers
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Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom 
zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief 
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de  overheid 
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en 
ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen 
dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen 
kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan 
doen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar 
verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. 
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft 
op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer 
ons  binnenland wordt. Internationale samenwerking en  economische 
 vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en 
 conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis 
van feiten.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend 
en wij willen dat de overheid ruimte laat voor de verschillen. Wij streven 
naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden 
dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. 
Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte 
krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen 
manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met 
elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het 
maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal 
beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en 
 mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze 
 omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We 
 willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We 
 willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de 
 aantasting van natuur en milieu gerechtvaardigd wordt.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en 
 gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze 
oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid 
van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. De waarden zijn universeel 
en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van 
 onszelf en anderen. 

De vijf sociaal-liberale 
richtingwijzers
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