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Onderwijs en Ontwikkeling 

• Gezamenlijke aanpak zorgt voor kansrijk onderwijs voor alle Capellenaren
• Stimuleren van voldoende (betaalde) stageplaatsen
• Onderwijs, kinderopvang en andere activiteiten stemmen hun aanbod op  

elkaar af
• Iedereen moet digitaal mee kunnen doen
• Duurzame nieuwbouw voor IJsselcollege en Comenius is hard nodig

 

Economie  

• Keuzevrijheid voor de ondernemer voor zijn eigen winkeltijden
• Winkelcentra in de wijken aantrekkelijk houden door het toevoegen van andere  

publieksfuncties
• Goede bereikbaarheid en gratis parkeren voor winkels en bedrijven
• Netwerken en samenwerken tussen ondernemers en maatschappelijke  

organisaties bevorderen
• Bedrijventerreinen en kantoren samen met eigenaren aantrekkelijk houden
• Regeldruk verminderen en de administratieve lasten verlichten
• Meer, goede en betaalbare werkplekken voor zzp’ers
• Alle winkelcentra het Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Groen en Blauw  

• Versterken groene en blauwe uitstraling van Capelle 
• Hoogbouw alleen in centrum en bij stations
• Buitenruimte schoon, heel en veilig houden
• Stimuleren en faciliteren van groen zelfonderhoud door burgers en verenigingen
• Geen verdere bebouwing van Schollebos en Hitland

 

Jong en Ouder  

• Capsloc binnen 2 jaar een succes of bezinning op functie en exploitatie
• Democratisch gekozen jeugdraad levert openbare adviezen
• Meer levensloopbestendige en seniorenwoningen
• Projecten gericht op arbeidsdeelname 50+
• Aanpakken van eenzaamheid onder ouderen 

 

Zorg en Ondersteuning 

• Laagdrempelige toegang tot zorg, liefst in eigen omgeving
• Zorg is vraaggestuurd en probleemoplossend
• Behoefte aan zorg vastgesteld door professionele zorgverlener
• Zoveel mogelijk keuzevrijheid en regie voor de burger die zorg nodig heeft
• Buurtmoeders en wijkwinkels in stand houden
• Salarissen van bestuurders worden meegewogen bij aanbestedingen en subsidieverlening 

 

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 

• Eenvoudig matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers

Kansen voor...



• Vrijwilligers hebben inspraak bij veranderingen binnen hun organisatie
• Mantelzorgers ondersteunen door mogelijkheden van respijtzorg en goed  

aansluitende thuiszorg

Cultuur en Sport  

• Isala theater behoudt huidige functie
• Cultuurraad verbindende schakel tussen culturele veld onderling en gemeente
• Continuïteit en kwaliteit van betaalbaar muziekonderwijs waarborgen
• Een breed aanbod van sport en cultuur bevorderen 
• Sportief Capelle richt zich op basistaken, goede accommodaties en  

ondersteuning van verenigingen
• Onderzoek naar creatieve oplossingen voor de toekomst van de Blinkert

Veilig en Zeker 

• Woninginbraken en -overvallen prioriteit nummer 1
• Gevoel van onveiligheid in de buurt bij burgers onder de 15% in 2018 
• Woonoverlast voorkomen door bij woningtoewijzing al maatregelen te nemen
• Samenwerking tussen alle partijen, inclusief burgers bevordert doeltreffende aanpak veiligheid
• Cameratoezicht alleen inzetten als onderdeel integraal plan en bij voorkeur  

tijdelijk
• Bewoners horen wat politie en gemeente met hun melding heeft gedaan 
• Kosten van graffiti en vandalisme verhalen op daders

Verkeer en Vervoer 

• Alle wegen veilig en goed begaanbaar, ook door snelle reactie op meldingen burgers
• Bij onderhoud van wegen rekening houden met toenemende gebruik van  

elektrische fietsen en scootmobielen
• Parkeerproblemen oplossen door creatief te zoeken naar nieuwe (groene)  

parkeerplaatsen of andere maatregelen
• File voor Algerabrug oplossen door ontsluiting van de Krimpenerwaard bij Ridderkerk
• OV 65+ alleen ‘gratis’ als Rijk, Regio en/of ouderen zelf een deel meebetalen

Bestuur, Financiën en Middelen

• Geen lastenverhoging voor de Capelse burger, anders dan inflatiecorrectie
• Communicatie moet begrijpelijk, betrouwbaar, tijdig en transparant zijn
• Burgerparticipatie bij beslissingen van de gemeente
• Bestaande vormen van burgerparticipatie evalueren en waar mogelijk democratisch vormgeven
• Open, transparante bestuursstijl van college en raad
• Alleen samenwerking met andere gemeenten als dat kwaliteit en continuïteit vergroot of kosten-

besparend werkt

Duurzaamheid

• Gemeente Capelle is in 2018 een klimaatneutrale organisatie 
• Bij onderhoud en investeringen wordt gekozen voor milieuvriendelijke oplossingen met een lan-

gere levensduur



Kansen voor Capelle is de titel van dit D66 verkiezingsprogramma. Kansen voor Capelle, omdat 
D66 gelooft in de kracht van de inwoners van Capelle om hun eigen leven vorm en invulling te 
geven als zij de ruimte en de kansen krijgen. 

Kansen voor de toekomst van de jeugd van Capelle. Door te zorgen dat onderwijs weer de 
kwaliteit kan leveren die nodig is in de hedendaagse maatschappij. Met scholen die ook midden 
in die maatschappij staan. Door te zorgen voor stage en werkervaringsplaatsen. Door te zorgen 
dat het onderwijs aansluit bij de arbeidsmarkt, zodat schoolverlaters en afgestudeerden aan 
een baan komen. Geef onze jeugd die kans op een toekomst, dat is wat D66 wil.

Kansen voor de economie van Capelle. Niet door te somberen over de gevolgen van de crisis, 
die ook onze inwoners raakt en voor leed zorgt. Maar door aan te pakken, door maximaal in 
te zetten op het krijgen van werk, voor Jong en ook Ouder. Door ondernemers in Capelle de 
ruimte te geven om te ondernemen. Door de kleine Capelse ondernemers en zzp’ers meer te 
betrekken bij opdrachten van de gemeente. Meer mensen aan het werk, dat wil D66 als ant-
woord op de crisis.

Kansen voor een duurzaam Capelle. Afval beter scheiden en meer recyclen, het is beter voor 
het milieu en het levert in toenemende mate geld op. Meer en gevarieerd groen zorgt voor 
een beter leefklimaat voor mens en dier. Energie besparen en duurzaam energie opwekken in 
Capelle is goed voor het milieu en een besparing voor de inwoners. De snelle veranderingen in 
technologie geven nieuwe mogelijkheden op dit gebied. D66 wil die kansen graag pakken. 

Kansen voor het bestuur van Capelle. Dat terughoudend optreedt als het kan, maar haar 
inwoners zal ondersteunen als het nodig is. Altijd gericht op het benutten van de eigen moge-
lijkheden van onze inwoners die zo min mogelijk afhankelijkheid zijn van de overheid. Met een 
integer, transparant en rechtvaardig bestuur, dat de inwoners serieus neemt en zoveel mogelijk 
keuzevrijheid geeft. Dat is de stijl van D66.

D66 wil de kansen voor Capelle graag met en voor u benutten. Ga stemmen op 19 maart 2014 
en stem D66. 
 

Pieter Holkamp

Lijsttrekker

Voorwoord
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Onderwijs en
Ontwikkeling

D66 wil een samenleving waarin iedereen meedoet, van jong tot oud. Een 
samenleving waarin iedereen maatschappelijk economisch actief is, niemand 
geïsoleerd is en iedereen gelijke kansen heeft. Onze wereld is continu in be-
weging en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. De vraagstukken 
waar de samenleving mee te maken krijgt worden steeds complexer en vragen 
om een gezamenlijke aanpak van alle partijen, zoals gemeente, onderne-  
mingen, (welzijns)instellingen en natuurlijk de Capellenaar zelf. Het is niet zo 
zeer de vraag wat de samenleving doet voor jou, maar ook wat jij kan bijdra-
gen aan de samenleving. Een leven lang leren hoort hierbij.

Onderwijsvisie en Capelse Educatieve Agenda
D66 wil dat de gemeente Capelle samen met de scholen, 
kinderopvangorganisaties, bedrijven, vrijwilligers, ouders en an-
dere instellingen een onderwijsvisie met bijbehorende Capelse 
Educatieve Agenda opstelt. Door deze gezamenlijke aanpak 
worden knelpunten adequaat opgepakt en worden leerlingen 
van alle leeftijden en niveaus zo goed mogelijke kansen gebo-
den. In de Capelse Educatieve Agenda worden gezamenlijk 
nadere uitvoeringsafspraken gemaakt. De wethouder onderwijs 
geeft een actieve invulling aan zijn (regie)rol om bovenstaande 
te bereiken. Hieronder volgen de ambities die in de visie tot 
uitdrukking zullen komen.

Sluitend aanbod van onderwijs, kinderopvang en 
activiteiten
Een gezamenlijke aanpak brengt de Capelse scholen nog meer 
midden in de Capelse samenleving. Voor het krimpende primair 
onderwijs betekent dit clustering in aantrekkelijke schoolgebou-
wen midden in de buurt. Daarin worden ook andere functies en 

activiteiten met een buurtgericht karakter gehuisvest, zoals een 
bibliotheek, buurthuis, jeugdzorg, kinderopvang, cursussen en 
culturele activiteiten. Deze clustering zorgt voor een sluitend 
aanbod van onderwijs, kinderopvang en activiteiten in de leef-
tijdsperiode 2,5 tot 12 jaar.

Voortgezet onderwijs werkt samen
D66 wil dat het voortgezet onderwijs wordt gestimuleerd om nog 
meer samenwerking te zoeken met bedrijven, maatschappelij-
ke instellingen en voor- en vervolgopleidingen. In de Capelse 
Educatieve Agenda wordt nader uitgewerkt hoe dit kan worden 
vormgegeven om zo een optimale aansluiting tussen vooroplei-
ding en vervolgopleiding of arbeidsmarkt te realiseren. Maat-
schappelijke stages maken ook onderdeel uit van deze samen-
werking, evenals samenwerkingsprojecten, waarbij voortgezet 
onderwijs en mbo leerlingen kunnen worden ingezet in onder-
zoeksopdrachten vanuit de hogeschool of universiteit.
 



6

Zorg voor kinderen
De zorg voor kinderen in het onderwijs verandert door de komst 
van passend onderwijs. Bij voorkeur krijgen de kinderen die hier 
gebruik van maken ook onderwijs dicht bij huis. Gemeentelijk 
beleid en de ondersteuningsplannen van de onderwijsorga-
nisaties worden op elkaar afgestemd en de gemeente helpt 
knelpunten in kaart te brengen en op te lossen. Doel is zoveel 
mogelijk Capelse kinderen passend onderwijs te bieden zonder 
dat de kwaliteit van onderwijs daaronder te lijden heeft. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdzorg, na de decentra-
lisatie, zijn hier onderdeel van. 

Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het 
kind centraal. De overheveling van taken naar de gemeenten 
moet ertoe leiden dat de zorg voor jongeren ook echt beter 
wordt, vooral in de preventie en beginfase van problemen. Er 
moet per betrokken gezin één plan met één duidelijke 
regisseur komen.

Naar maximale talentontwikkeling
D66 wil dat kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwik-
kelen, waarbij de voorwaarde natuurlijk wel is dat de basis-
vaardigheden op niveau zijn. Motiveren van leerlingen, door 
goede leraren en door steun vanuit huis, helpt schooluitval te 
voorkomen en vergroot de kans dat leerlingen ook daadwerke-
lijk excelleren op hun niveau. Leerwinst is het criterium waarop 
scholen worden beoordeeld. Convenanten tussen school en 
ouders vergroten de kans dat kinderen veilig kunnen opgroeien. 
Time out voorzieningen, waarbij jongeren tijdelijk in een andere 
schoolomgeving worden geplaatst, zijn nodig om leerlingen 
weer op het goede spoor te krijgen. Aandacht voor de kwaliteit 
van leraren en schoolbesturen, klassengrootten, zomerscholen, 
ongeoorloofd schoolverzuim, betrokkenheid ouders en zwakke 
afdelingen van scholen staan hier nadrukkelijk op de agenda.

Voorschoolse ontwikkeling
Ook voorafgaand aan de basisschool kan al duidelijk zijn dat 
een kind op achterstand staat. Voor de voor- en vroegschoolse 
educatie (vve)  wordt een kwaliteitsstandaard ingevoerd en 
gehandhaafd, door concrete inhoudelijke resultaten vast te 
leggen kan gestuurd worden op effectiviteit, zodat de leerlingen 
ook daadwerkelijke leerwinst behalen. Gemeente, zorgpartners 
en basisscholen trekken hierin gezamenlijk op. Een structurele 
achterstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen zodat 
latere schooluitval, onderbenutting van capaciteiten en beroep 
op voorzieningen kan worden voorkomen.

Gezondheid, veiligheid op scholen en pesten
Naast de reguliere vakken verdienen ook onderwerpen als 
gezondheid, leefstijl, tolerantie ten opzichte van andere reli-
gie of geaardheid, veiligheid op scholen en pesten aandacht. 
Pesten krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Dat is terecht. 
Veel kinderen krijgen hierdoor een negatief zelfbeeld of worden 
soms zelfs suïcidaal. Dat mogen wij niet toelaten. Gezamenlijk 
wordt ingezet op een effectieve en structurele aanpak van deze 
onderwerpen.

Betrokken ouders en transparante scholen
Scholen zijn naar (toekomstige) ouders en de gemeente trans-
parant over hun financiën en kwaliteitsprestaties. Betrokkenheid 
van de ouders bij de school en het onderwijs van hun kinderen 
wordt gestimuleerd. Ook hierover worden in de Capelse Educa-
tieve Agenda afspraken gemaakt.

Digitaal meedoen
Digitaal meedoen is noodzakelijk geworden om te kunnen 
meedoen in onze moderne samenleving. Digitaal contact met 
de overheid, bestellen en betalen via internet: niemand ontkomt 
aan digitaal meedoen. Glasvezelkabel is hierbij op den duur 
essentieel.

Afspraken met instellingen en organisaties zorgen ervoor dat 
wordt gesignaleerd welke Capellenaren deze aansluiting mis-
sen. Zij worden gemotiveerd een cursus te volgen. Een vangnet 
is nodig voor mensen die zich deze digitale vaardigheid niet 
(meer) kunnen eigen maken.

Het digitaal vaardig zijn is voor werkzoekenden haast onmis-
baar. Zonder kennis van en aanwezigheid op internet, e-mail en 
sociale netwerken zijn de kansen op de arbeidsmarkt heel veel 
kleiner. Voor uitkeringsgerechtigden is digitaal vaardig worden 
onderdeel van de begeleiding door de gemeente.

Openbare schoolpleinen
De schoolpleinen moeten ook na schooltijd een uitdagende 
speelomgeving voor de buurtkinderen bieden. De scholen zijn 
zelf verantwoordelijk voor het, eventueel samen met de buurt, 
organiseren van nachtsluiting van de hekken.

Tolerant onderwijs
D66 streeft naar onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen  
D66 wil dat leerlingen tolerantie voor andere religies wordt bij-
gebracht. Vanuit het gelijkheidsprincipe worden alle stromingen 
gelijk behandeld. 

Nieuwbouw, herstructurering en beheer van schoolgebou-
wen
De nieuwbouw van het Comenius College is gelukkig van start 
gegaan en lijkt ondanks enige hobbels bij de start nu voorspoe-
dig te lopen. De nieuwbouw van het IJsselcollege moet komen-
de periode voortvarend ter hand worden genomen. Voor het 
primair onderwijs moeten regels komen voor de vervanging van 
schoolgebouwen. 

Leerlingen betrekken bij duurzame nieuwbouw
Nieuwbouw van scholen moet zoveel mogelijk milieuvriendelijk 
en duurzaam zijn. Gemeente en scholen zullen hier vanuit geza-
menlijke belangen tot goede afspraken komen. 

Niet langs de zijlijn
Voor veel jongeren is het zeer lastig om een betaalde stage te 
vinden tijdens hun opleiding. Hier moet voortvarend een oplos-
sing voor worden gevonden. Jongeren verdienen een perspec-
tief na het afronden van hun schoolcarrière. Het aantal jonge-
ren dat langs de zijlijn staat stijgt op dit moment helaas weer. 
Jongeren horen of op school, of aan het werk. Werkzoekende 
jongeren worden gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven. 
Wanneer betaald werk (nog) niet lukt, biedt vrijwilligerswerk 
ervaringsmogelijkheden voor jongeren en krijgen ouderen kans 
om hun ervaring over te dragen. Een digitale vrijwilligersvacatu-
rebank is hierbij onmisbaar.

Kansen door Leren
“Levenslang leren is een leven lang 
kansen creëren. Voor de eigen ontwik-
keling en ook voor deelname aan de 
maatschappij, bijvoorbeeld in betaald 
werk of vrijwilligerswerk. Dat kan door 
een brede ontwikkeling via school, 
sport en cultuur.  De Capelse educa-
tieve agenda kan dat versterken. Op 
latere leeftijd is leren ook belangrijk om 
mee te kunnen doen in de snel veran-
derende maatschappij. Bijvoorbeeld 
door digitaal meedoen. Leren is inves-
teren.” - Annelous van der Klauw
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D66 is trots op ondernemers. De ondernemersprijs en de werk-
bezoeken door het college van B en W aan organisaties blijven 
wat ons betreft in stand. D66 wil echter niet meer bedrijventer-
reinen.We vinden het een utopie dat als je maar meer bedrij-
venterreinen aanlegt er vanzelf meer ondernemers en banen 
komen. Onze bestaande bedrijventerreinen beter aansluiten op 
OV, de ondernemers beter in contact brengen met de scholen 
en ze niet meer of liever minder belasting laten betalen, dat
is waar we voor staan.

(Digitale) Netwerken
D66 wil dat de gemeente actief inzet op het leggen van relaties 
tussen partijen, zoals bijvoorbeeld tussen onderwijs en onder-
nemers, en ondernemers en instellingen. Het gaat om virtuele 
netwerken, maar ook om het daadwerkelijke contact tussen 
mensen. Dat doet de gemeente zowel binnen maar zeker ook 
buiten de gemeente. Het uitgangspunt is innovatie en oplossen 
van knelpunten. Relaties tussen onderwijs en ondernemers 
dragen bij aan het oplossen van knelpunten, zoals het voorko-

men van vroegtijdig schoolverlaten, het beschikbaar zijn van 
voldoende stageplaatsen en het voorbereiden op een goede be-
roepskeuze. Regionale knelpunten en het benutten van moge-
lijkheden worden opgelost door meer in te zetten op regionale 
samenwerking tussen de gemeenten en het Ondernemersplein.
D66 wil dat de gemeente een actieve relatie onderhoudt met de 
Capelse en regionale ondernemers en hun brancheorganisa-
ties. Ondernemersspreekuren zorgen voor een laagdrempelige 
mogelijkheid om met de wethouder in contact te komen. D66 
streeft naar een goed contact tussen ondernemers en  
gemeenteraad.

Op het Werkplein IJsselgemeenten, waarin wordt samenge-
werkt met Krimpen aan den IJssel, Zuidplas en de Stichting 
Capelle Werkt, worden diensten aan werkzoekenden en werk-
gevers bij elkaar gebracht. D66 wil dat de rol van het Werkplein 
gecontinueerd en waar nodig professioneel gefaciliteerd wordt.

Economie
Voor D66 heeft een goed draaiende economie topprioriteit. De huidige crisis 
raakt vele inwoners en ondernemers van Capelle in hun financiën en toe-
komstperspectief. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 
gemeente zullen samen aan de slag moeten om de economie van Capelle te 
laten groeien. D66 wil dat de gemeente komende periode de economie tot één 
van haar speerpunten maakt. Stimuleren van de economie kan de gemeente 
door te sturen op vermindering van de administratieve lasten, aanwezigheid 
van voldoende geschoold personeel, geschikte bedrijfsruimten, aantrekkelijke 
en opgeknapte bedrijventerreinen en een goede bereikbaarheid.
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Ook internet wordt ingezet om deze verbindingen te organise-
ren, waarbij de ambitie van 95% glasvezel in 2018 door D66 
wordt omarmd.

Administratieve lasten
D66 wil de administratieve lasten verlagen, door vereenvou-
diging van het verwerken van alle heffingen en belastingen. 
Ook wordt, waar mogelijk, aan nieuwe regelgeving altijd een 
einddatum gekoppeld, zodat bewust een besluit moet worden 
genomen om deze regelgeving te verlengen.
Gericht vooroverleg, bijvoorbeeld bij het afgeven van een omge-
vingsvergunning, moet zorg dragen voor een efficiënt vergun-
ningsverleningsproces. 

Vergunningen worden als het om weinig belastende activiteiten 
gaat zoveel als mogelijk vervangen door een meldingsplicht. 
Waar een meldingsplicht niet kan wordt de vergunning voor een 
langere periode verstrekt.

Het gebruik van digitale toepassingen wordt wat ons betreft 
zoveel mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door een onderne-
mingsdossier en het digitaal afgeven van vergunningen.

Rol van het bedrijfsleven en ondernemers
Ook het Capelse bedrijfsleven kan en moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van inwoners. Naast en als onderdeel van de 
genoemde samenwerking met scholen kan het bedrijfsleven 
leer-werktrajecten en stage- en afstudeerplaatsen bieden en 
doorgroei van de eigen werknemers stimuleren. De gemeente 
gaat een brugfunctie vervullen tussen scholen, de onderne-
mers/werkgevers en ook de Kamer van Koophandel. ZZP’ers 
(zelstandigen zonder personeel) en kleine (internet) onderne-
mers spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de economie. 
Hierbij horende ondernemersvaardigheden worden in oplei-
dingen nog onderbelicht. D66 ziet hier kansen voor Capelse 
aanbieders van opleidingen en ondernemersprojecten, wellicht 
in samenwerking met de Kamer van Koophandel. 

Woon-werklocaties
De economie verandert in hoog tempo. Webwinkels leiden tot 
een ander koopgedrag en de komst van vele zzp’ers maakt dat 
er behoefte is aan woon-werklocaties en ontmoetingsplekken 
voor ondernemers. D66 wil dat de gemeente Capelle hier in 
bemiddelt en faciliteert, bijvoorbeeld door het tijdelijk benut-
ten van panden en wijziging van bestemming als dat nodig 
is.  D66 wil het afremmen van het gebruik van woonhuizen als 
woon-werklocatie voor startende ondernemers stoppen. Het 
tijdelijke gebruik van zolders en garages als kantoor is vaak een 
noodzakelijk onderdeel van de startperiode. 

(Web)winkels
Webwinkels zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. 
Ondernemers met een fysieke locatie kunnen meer concurren-
tie ondervinden, doordat een steeds groter deel van de beste-
dingen wordt gedaan bij webwinkels. Onderzocht moet worden 
welke gevolgen dit heeft voor de verschillende winkelcentra en 
welke faciliteiten wellicht nodig zijn voor deze webwinkels zoals 
afhaal- en distributiecentra. 

Leegstand in winkelcentra leidt tot verpaupering. D66 wil 
ook dat andere instellingen (zorg, welzijn, cultuur) en andere 
branches (bijvoorbeeld tandarts) een plek kunnen krijgen in de 
bestaande winkelcentra. D66 wil daarom dat de bestemmings-
plannen voor winkelcentra flexibel worden.
Identiteit van de winkelcentra kan door diversiteit van het aan-
bod worden gestimuleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
buurtwinkelcentrum Bermweg dat zich onderscheidt door een 
specialistisch, hoogstaand aanbod. De culturele diversiteit in 
Capelle is verrassend weinig terug te vinden in het winkelaan-
bod in Capelle. Hier liggen volgens D66 kansen. Het bieden van 
mogelijkheden voor kleinschalige “maak-bedrijfjes” en ambach-

telijke vakmensen is een andere kans. Natuurlijk is hiervoor een 
gezamenlijke inzet van ondernemers, verhuurder en gemeente 
nodig. 

Levendiger centrum
D66 wil een levendiger centrum van Capelle met meer evene-
menten. Het stadsplein wordt zo ingericht dat men dat ook echt 
als het stadshart gaat beschouwen. Dat wil zeggen: sfeervol in 
het dagelijks gebruik, maar ook geschikt voor evenementen.

Parkeren
D66 vindt dat bij de winkelcentra en bedrijven voldoende en 
gratis parkeergelegenheid moet zijn voor auto’s en fietsen. 
Capelle is met gratis parkeren onderscheidend in de regio. Blau-
we zones met beperkte parkeerduur zijn de eerste maatregel 
wanneer te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

Bereikbaarheid
D66 wil dat bereikbaarheid van winkels en bedrijven zo goed 
mogelijk is. In overleg met ondernemersverenigingen worden 
knelpunten geïnventariseerd en weggenomen. Goede bereik-
baarheid draagt bij aan een positief imago van Capelle.

Winkeltijden
D66 vindt dat winkeliers in volledige vrijheid moeten kunnen 
bepalen welke openingstijden, met inbegrip van de zondag, zij 
willen hanteren. De winkeliers zelf zijn immers het best in staat 
te bepalen wat goed is voor hun onderneming en wat aansluit 
bij de wensen van de consument. 

Aanbestedingen
Aanbestedingen worden dusdanig opgesteld dat ook kleinere 
ondernemingen kunnen meedoen. Lokale organisaties worden 
actief geïnformeerd. Waar kostenbesparingen mogelijk zijn vin-
den aanbestedingen plaats gezamenlijk met buurgemeenten. 

De bedrijventerreinen
Een aantal gebieden in Capelle verdienen speciale aandacht. 
De Mient zal op korte termijn geherstructureerd moeten gaan 
worden. Hierbij wordt ook het (gedeeltelijk) vervangen van be-
drijven door grondgebonden woningen door D66 als een reële 
optie gezien. Een vergelijkbare situatie doet zich voor aan de 
Wormerhoek, waar een positieve impuls gegeven kan worden 
door herstructurering. Ook andere bedrijventerreinen wil D66 
aantrekkelijk houden. In samenwerking met de bedrijven en 
particulieren wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitstra-
ling te verbeteren. Leegstand wordt onder andere tegengegaan 
door tijdelijke verhuur aan zzp’ers en kunstenaars te vereen-
voudigen, maar ook door leegstaande kantoren te verbouwen 
tot starters- en studentenwoningen. Dat gaat gemakkelijker als 
het bestemmingsplan dat toelaat, en dat moet de gemeente wat 
ons betreft regelen.

Kansen voor economie
“Ondernemers zijn belangrijk voor het 
economisch klimaat in Capelle. De ge-
meente moet samen met de onderne-
mers vormgeven aan de economische 
ontwikkeling van Capelle. Kansen 
scheppen en pakken voor nieuwe 
ondernemers, maar ook zorgen dat 
de reeds gevestigde ondernemers 
kansen krijgen om te groeien.“ 
- Pieter Holkamp
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Zolang leegstand bestaat is D66 voorstander van het steen-
voor-steen principe: alleen nieuwe kantoren bouwen als een 
ander kantoor wordt gesloopt. Niet alleen binnen Capelle, maar 
ook regionaal. Alleen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen als 
alle oude zijn geherstructureerd en bezet zijn. 

De mate van leegstand op het Rivium is zorgwekkend. In 
overleg met de eigenaren moet opnieuw bezien worden of 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de naastgelegen 
bedrijvenstrook van Fascinatio kan gekeken worden of wellicht 
een andere bestemming mogelijk is. Bij voorkeur worden hier 
geen nieuwe panden neergezet terwijl nog grote leegstand op 
het Rivium bestaat.
De revitalisering Hoofdweg moet leiden tot een gebied met een 
prettige uitstraling. 
Het bedrijventerrein Capelle-West voorziet in een behoefte, 
maar verdient een opknapbeurt, mogelijk in een Bedrijven 
InvesteringsZone constructie. 

Contact met ondernemers
Als het aan D66 ligt onderhoudt de gemeente een actieve 
relatie met de Capelse en regionale ondernemers, winkeliers en 
andere economische bedrijven en organisaties. Directe contac-
ten met een accountmanager, voor elke ondernemer die dat wil, 
zorgen ervoor dat vragen van ondernemers snel en adequaat 
worden afgewikkeld. 
Ondernemersspreekuren zorgen voor een laagdrempelige mo-
gelijkheid om met de wethouder in contact te komen. Ook wordt 
ingezet op een betere communicatie tussen gemeenteraad en 
ondernemers, onder meer door gezamenlijke bijeenkomsten.

Regionale ontwikkelingen
D66 wil dat Capelle zich aansluit bij regionale economische 
ontwikkelingsactiviteiten (zowel Rotterdam regio als Zuidplas 
regio). Capelle zet niet in op specifieke citymarketing, maar sluit 
waar nodig aan bij regionale initiatieven op dit terrein.

Startende ondernemers
Startende ondernemers binnen onze gemeente zijn waarde-
vol voor innovatie en werkgelegenheid. Begeleiding door een 
mentor kan daarbij behulpzaam zijn. Het project wordt uitge-
breid naar ondernemers die in de problemen dreigen te raken. 
D66 wil onderzoeken of en op welke manier de gemeente een 
rol zou kunnen spelen in het vereenvoudigen van het verkrijgen 
van kredieten. 

Naar economische zelfstandigheid
Betaald werk voor alle Capellenaren die kunnen werken is 
uitgangspunt voor D66. Goed voor de mensen zelf en goed voor 
de financiële positie van de gemeente. Van elke bijstandsge-
rechtigde wordt een inspanning naar kunnen verwacht. 
Een duidelijke toetsing bij instroom, een gerichte aanpak voor 
het bevorderen van uitstroom (o.a. door scholingstrajecten met 
baangarantie en inzet op de zelfredzaamheid bij het vinden van 
werk) en stevige fraudebestrijding zorgen ervoor dat Capelle-
naren zo kort mogelijk niet op eigen (financiële) benen kunnen 
staan. (Verdere) professionalisering van de klantmanagers, 
verbeterde informatievoorziening en communicatie verdienen 
hierbij de aandacht. Intensieve aanpak van fraude met bij-
standsuitkeringen door actieve opsporing hiervan, zo mogelijk 
door middel van toenemende mogelijkheden van digitale be-
standskoppelingen en effectieve inzet van voldoende professio-
neel personeel. 

Stichting Capelle Werkt zorgt voor het verkrijgen van arbeidsrit-
me. Capelle Werkt zal zoveel mogelijk passende banen vinden 
voor de deelnemers, echter zonder dat het leidt tot verdringing 
van werknemers uit reguliere banen. Het Werkplein blijft be-
staan komende periode. Een makkelijke toegang voor werkge-
vers is essentieel. Met het UWV wordt samengewerkt om zoveel 
mogelijk Capellenaren aan het werk te krijgen en te houden. 

Voor de Capellenaren die dat willen is ondersteuning aanwezig 
om als ondernemer aan de slag te gaan.
D66 wil adequaat inspelen op de taken die de gemeente krijgt 
door de nieuwe Participatie-wet. Als dat kan in samenwerking 
met Promen, als het nodig is in andere verbanden.

Veiligheid
Veilig kunnen winkelen en ondernemen is noodzakelijk. D66 wil 
dat zoveel mogelijk ondernemers met de Subsidie Veiligheid 
Kleine Bedrijven hun onderneming beveiligen. Alle winkelge-
bieden en bedrijventerreinen zouden moeten inzetten op het 
verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
We willen dit stimuleren door voorlichting over het keurmerk bij 
de ondernemersverenigingen, en door korting te geven op de 
OZB als winkels en bedrijven zo’n keurmerk hebben.

Speelhal
D66 vindt dat een speelhal in Capelle onder voorwaarden en 
met een plan om de kans op gokverslaving en de overlast te 
beperken mogelijk moet zijn.
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Op weg naar werk, vrienden, vereniging of ter ontspanning: de Capellenaar 
beweegt zich grote delen van de dag door de openbare ruimte. Dan is het van 
groot belang dat men zich hier prettig voelt. De Capellenaar geeft zijn groene 
leefomgeving een mager zesje. Nu het ambitieniveau, ingegeven door de be-
zuinigingen, is terug gebracht van basis naar sober is de uitdaging om met 
weinig middelen toch een openbare ruimte te houden die “schoon, heel en 
veilig” is. D66 wil nadrukkelijk particuliere en private initiatieven stimuleren 
hieraan een bijdrage te leveren. Het betrekken van de bewoners bij het inrich-
ten en onderhouden van de buitenruimte moet vanzelfsprekend zijn.

Versterken groene en blauwe uitstraling Capelle 
D66 vindt dat met de volgende kleine maatregelen de groene 
en blauwe uitstraling van Capelle verder versterkt kan worden: 
• Versterken van de verscheidenheid aan planten en bomen 

in Capelle, waaronder fruit- en notenbomen op geschikte 
locaties.

• Inpassen van groene parkeerplaatsen.
• Bij verkoop van gemeentegrond de kwaliteit van de open-

bare ruimte nadrukkelijk in acht nemen.
• Verplichting om groene erfafscheidingen toe te passen bij 

verkoop gemeentegrond actief handhaven.
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
• Meer wandelpaden, bankjes en aanlegplekken langs de 

IJssel.
• Beter naleven van de wet- en regelgeving (ook door Hoog-

heemraadschap) om schade aan flora en fauna te voorko-
men.

• Versterken recreatieve mogelijkheden groen en blauw 

D66 wil het groen en blauw in Capelle beter gebruiken door:
• Aanleg van meer “groene” natuurspeelplaatsen. 
• Planten van klimbomen voor kinderen.
• Invoeren van “lokale ommetjes”, waarbij aantrekkelijke wan-

delroutes worden gecreëerd door het beter op elkaar laten 
aansluiten van (kleine) groene gebieden.

• Plaatsen watertappunten, zoals langs de IJsseldijk en in 
het Schollebos.

• Plaatsen van afstandsmarkeringen voor hardlopers in het 
Schollebos.

• Plaatsen van fitnesstoestellen in de buitenruimte.
• Hitland toegankelijker maken met meer recreatieve moge-

lijkheden.

Groen en
Blauw
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Naar een schonere buitenruimte
D66 wil ook een schonere buitenruimte, door de volgende 
maatregelen:
• Ondergrondse containers, ook voor het verzamelen van 

plastic afval. Dit zorgt voor minder zwerfafval en stimuleert 
het gescheiden inzamelen.

• Een algehele opruimplicht voor de hondenbezitter. Verbod 
voor honden op speelplaatsen blijft in stand.  

• Voor het herstellen van eventuele gevaarlijke situaties in de 
openbare ruimte en vandalismeschade is het “snelherstel-
team” een waardevol instrument. Het team heeft zijn nut 
inmiddels al bewezen.

• Locatiegerichte aanpak van zwerfvuil, bijvoorbeeld rondom 
winkelcentra en de looproutes naar scholen. Dit wordt gefi-
nancierd vanuit de raamovereenkomst verpakkingen.

Zelfonderhoud door burgers én verenigingen
Zelfonderhoud door burgers bestaat al in Capelle. D66 wil bekij-
ken of ook bijvoorbeeld stichtingen en (buurt)verenigingen het 
(eenvoudige) onderhoud van gemeentelijk groen rond de eigen 
bezittingen tegen een vergoeding zelf kunnen uitvoeren. 
Wanneer inwoners zelf een bijdrage willen leveren om het 
straatbeeld te verbeteren en met goede en voor de omgeving 
aanvaardbare suggesties komen worden ze daarin gestimu-
leerd. Ook tijdelijke, niet-commerciële vormen van stadsland-
bouw verdienen een kans, dit om verloedering tegen te gaan en 
de saamhorigheid te bevorderen. D66 wil dat ook milieueducatie 
hierbij wordt betrokken. 

Geen Grijs voor Groen in Capelle
D66 wil de open en groene uitstraling van Capelle intact laten. 
Daarom wil D66:
• Geen verdere bebouwing van het Schollebos en Hitland. 
• Geen bebouwing van kleinere parken, groenstroken en 

(speel)velden. Deze hebben vaak een grote waarde voor de 
omgeving.

• Bij sloop van gebouwen actief onderzoeken of het mogelijk 
is de locatie groen of blauw te maken.Voor D66 is herbouw 
niet altijd de eerste en enige optie.

• Niet bouwen aan Hollands Diep, Capelseweg-Oost, Merel-
hoven, Capelseweg/Jasmijnsingel, Bermweg Oost, Klaas 
Klinkertweg. Ook de groenstrook in de Molukse wijk mag 
niet bebouwd worden.

Hoogbouw
Capellenaren waarderen niet alleen het groene karakter van 
Capelle, maar ook het open karakter. D66 zal dus eventuele 
bouwplannen altijd zorgvuldig afwegen en er te allen tijde voor 
waken dat hoog gewaardeerd en spaarzaam groen bebouwd 
wordt. D66 ziet in de periode tot 2018 geen ruimte voor extra 
hoogbouw en in beperkte mate voor gestapelde bouw. Op lange 
termijn alleen hoogbouw rond OV knooppunten. D66 is in alge-
mene zin enkel voorstander van bouwen wanneer dit voor de 
gemeente positieve financiële en maatschappelijke consequen-
ties heeft. De kwaliteit van het gebied moet verbeteren door het 
bouwen.

Goed wonen
Capelle heeft voldoende sociale woningbouw. Verkoop van 
huurwoningen door Havensteder aan bewoners zal in principe 
door D66 worden gesteund, zeker wanneer dat leidt tot een 
verbetering van de sociale structuur van de betreffende buurt. 
D66 wil meer mogelijkheden voor Capelse burgers om kavels 
te kopen en zelf te bouwen. Vroegtijdige inspraak van bewoners 
over nieuwbouwplannen is noodzakelijk. Verouderde woningen 
worden of grondig gerenoveerd of gesloopt om de kansen te 
creëren voor betere woningen. 
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Jong in Capelle
Veruit de meeste jongeren weten hoe zij zich moeten gedragen 
en doen dit ook. Toch worden vaak juist zij vergeten en is er 
alleen oog voor de wensen van de lastige of probleemjeugd. 
D66 zet zich in voor alle jongeren in Capelle. Voor jongeren die 
geen stageplek kunnen vinden, voor jongeren die gezellig met 
vrienden willen zijn, voor jongeren die hun hobby (zoals sport, 
muziek, cultuur) willen beoefenen en natuurlijk ook voor jonge-
ren die het (even) moeilijk hebben. 

D66 ziet goed onderwijs en aansluiting bij de arbeidsmarkt uiter-
aard als speerpunten voor de jeugd, maar hiernaast zullen wij 
ons hardmaken voor:

• Binnen twee jaar een goed functionerend Capsloc, met 
duidelijke streefcijfers voor bezoek en deelname aan acti-
viteiten. Als Capsloc geen succes wordt, wil D66 de functie 
en exploitatie opnieuw bezien.

• Behoud kinderboerderij en natuureducatie
• Voldoende mogelijkheden om hobby’s te kunnen beoefe-

nen.
• Een democratisch gekozen Jeugdraad.
• Openbare adviezen van de Jeugdraad die in het vervolg 

ook aan de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld.
• Jongeren die zelf zorg dragen voor het beheer van jeugd-

honken.
• Een kindercollege dat meetbaar bijdraagt aan meer begrip 

voor het politiekdemocratisch proces bij de Capelse jeugd.

• Voortzetting van het project Raad in de Klas en het ge-
meenteraadsspel.

Jongeren verdienen ook een eigen plek 
Vaak wordt vergeten dat ook jongeren een plek horen te hebben 
in de buitenruimte en dat zij niet overal moeten worden wegge-
jaagd. Natuurlijk wordt overlast, zoals herrie, stevig aangepakt. 

Naast een plek in de buitenruimte moeten voor jongeren ook 
accommodaties aanwezig zijn waar zij activiteiten kunnen 
uitvoeren of gewoon kunnen ontspannen. Aandachtspunt 
hierbij is dat jongeren en hun culturen divers en constant aan 
veranderingen onderhevig zijn en dat accommodaties hierop 
zijn toegerust. We willen, omdat jongeren zo divers zijn, dat de 
accommodaties ook door de jongeren zelf gerund worden. De 
gemeente houdt alleen toezicht en helpt met het regelen van 
financiën en dergelijke, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de 
jongeren, zodat ze er ook van leren hoe het is om niet alleen de 
lusten maar ook de lasten ergens van te hebben.

Alcohol en drugs
Ouders hebben een belangrijke rol in het verstandig leren 
omgaan met alcohol en drugs. Scholen en jongerencentra 
kunnen meer aandacht geven aan voorlichting om te wijzen op 
de gevaren en misbruik te verminderen. Wij geven prioriteit aan 
handhaving wanneer alcohol daadwerkelijk problemen oplevert 
zoals bij de jongste gebruikers, bij overlast in publieke ruimtes, 
wijk- en jongerencentra en bij overmatig gebruik. 

Jong en
Ouder

Capelle moet een aantrekkelijke stad zijn voor alle leeftijden. Jong en ouder 
verdienen daarbij extra aandacht en faciliteiten, specifiek toegesneden op hun 
behoeften. D66 ziet kansen om dit te realiseren.
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Ouder in Capelle
Ouderen vormen een steeds groter deel van onze samenleving. 
Actief blijven is hierbij de sleutel. D66 ziet dan ook graag dat 
ouderen blijven participeren, blijven bewegen en ook sociaal 
midden in de samenleving blijven staan. D66 constateert een 
onderscheid tussen de actieve 50-plusser en de ”hulpbehoeven-
de” oudere. Voor deze laatste groep is goede zorg essentieel. 

“Ouderenbeleid” dient op verschillen in te spelen. 
D66 zal zich op de volgende punten hardmaken voor de oude-
ren:
• Zo vroeg mogelijk stimuleren om digitaal mee te doen: niet 

alleen leuk, maar soms ook noodzakelijk (digitaal betalen) 
Het is tevens een goede mogelijkheid om sociale contacten 
te onderhouden.

• Uitbreiding van het aantal seniorenwoningen en levens-
loopbestendige woningen zodat ouderen langer in de wijk 
kunnen blijven wonen.

• Projecten die zijn gericht op arbeidsparticipatie van 50+.
• Een goed toegankelijke openbare (recreatieve) ruimte, 

inclusief wandel- en fietsroutes geschikt voor gebruik met 
een elektrische fiets, rollator en scootmobiel.

• Het stimuleren en onder de aandacht brengen van vrijwilli-
gerswerk.

• Contacten tussen de gemeente en organisaties als de 
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en Belangen-
groep Gehandicapten Capelle intensiveren.

• Activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de fitheid 
van ouderen organiseren.

• Maatregelen om eenzaamheid tegen te gaan.
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Zorg is belangrijk voor ieder mens. De meeste mensen zullen in bepaalde 
fases van hun leven zorg nodig hebben om een gelukkig en menswaardig 
bestaan te leiden en om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
functioneren. De komende jaren gaat veel veranderen op het gebied van zorg: 
de landelijke overheid ontwikkelt op dit moment wetgeving, veel is dus nog 
onbekend en onzeker. 

Zorg en
Ondersteuning

D66 hanteert bij het beoordelen van de gemeen- 
tlijke plannen de volgende uitgangspunten:
• Elke burger heeft laagdrempelige toegang tot zorg.
• De burger heeft voldoende mate van vrijheid om zelf de 

juiste keuzes te maken voor passende zorg.
• Zorg is vraaggestuurd en probleemoplossend in plaats van 

aanbodgestuurd en symptoombestrijdend. Er vindt een 
eerste toets plaats door een professional bij een aanvraag.

• Er dienen actief maatregelen genomen te worden om de 
risico’s van langer thuiswonen, zoals eenzaamheid en 
vervuiling, te beheersen.

• Zorg in de nabije omgeving waar het kan en gecentrali-
seerd waar het moet.

• Voorzieningen worden vergeleken en waar mogelijk afge-
stemd met aangrenzende gemeenten om zorgtoerisme te 
voorkomen.

• Zorg vindt plaats binnen de door het rijk verstrekte financi-
ele middelen.

• Alleen wanneer er een wettelijke plicht geldt worden zaken 
aanbesteed op het gebied van zorg (bijvoorbeeld de thuis-
zorg), omdat daarmee de regie te veel uit handen wordt 
gegeven.

• Bij aanbestedingen van diensten in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning wegen effectiviteit en 

kwaliteit van de zorg even zwaar als de prijs en (bestuur-
ders)salarissen worden in de beoordeling van de aanbie-
ders meegewogen.

 
Ondersteuning
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Toch is soms een 
duwtje in de rug nodig. Ondersteuning moet daarom altijd ge-
richt zijn op het zo zelfstandig mogelijk leven en meedoen in de 
maatschappij. D66 ondersteunt Capellenaren door:
• De wijkwinkels in stand te houden als laagdrempelige scha-

kel tussen de Capellenaren en de professionele zorgaan-
bieders. De (toekomstige) opzet van de wijkwinkels moet 
nauw aansluiten bij de wensen van de vrijwilligers.

• Buurtkracht nauwgezet te monitoren en bij te sturen indien 
nodig.

• Buurtmoeders in te zetten bij het opsporen van sociale 
problemen. 

• Kinderen van gezinnen met een laag inkomen met behulp 
van de jeugdfondsen mee te laten doen in de samenleving.
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• Armoedebeleid vooral te richten op het zo snel mogelijk 
weer op weg helpen van mensen.

• Altijd een budgetcursus aan te bieden en in sommige 
gevallen deelname verplicht te stellen bij aanvraag van 
inkomensondersteuning, zoals bijstand of kwijtschelding 
gemeentelijke heffingen.

• Ruime aandacht voor budgetvoorlichting op scholen.
• Het starten met schuldhulpverlening binnen een maand na 

aanmelding mogelijk te maken.
• Als gemeente bij schuldhulpverlening de regierol te vervul-

len en intensief samen te werken met de partners (vrijwilli-
gersorganisaties, maatschappelijk werk).

Kansen in de zorg
“De komende jaren gaat er veel veran-
deren in de zorg. De gemeente krijgt 
er taken bij waarmee kansen ontstaan 
om goed toegankelijke en betere zorg 
te gaan verlenen voor minder geld. 
Daarbij staat voorop dat inwoners zo-
veel mogelijk de regie krijgen over de 
eigen zorg. Eenzaamheid opsporen 
en tegengaan hoort tot de prioriteiten 
de komende jaren.” - Peter Geleijnse
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Vrijwilligers-
werk en

Vrijwilligerswerk is van onschatbaar belang voor Capelle. Vrijwilligers houden 
immers vele verenigingen draaiend en zetten zich belangeloos in voor de sa-
menleving. D66 neemt vrijwilligers serieus als partners in het werken aan een 
beter Capelle. D66 wil dan ook dat vrijwilligers en de Wmo-adviesraad vanaf 
het begin betrokken worden wanneer beleid wordt gemaakt of veranderd. Dit 
geldt zeker voor de komende ontwikkelingen in de zorg.

Professionele coördinatie in zorg- en welzijn
D66 vindt professionele coördinatie in zorg- en welzijnstaken 
noodzakelijk. Discussie over de grenzen van taken en bevoegd-
heden van de overheid, vrijwilligers en organisaties is hoog 
nodig. Vrijwilligers zijn steeds vaker onbetaalde professionals 
en nemen steeds meer taken op zich die vroeger tot het domein 
van de betaalde krachten behoorden. Risico’s en verantwoor-
delijkheden nemen hiermee toe. Duidelijk moet worden waar de 
grenzen liggen.  
 
Ten behoeve van de vrijwilligers wil D66 verder dat: 
• de gemeente actief inzet op samenwerking tussen (vrijwilli-

gers)organisaties in de zorg en het welzijnsveld. 
• de vrijwilligersvacaturebank actueel is en blijft. Actief wer-

ven van nieuwe vrijwilligers is een aandachtspunt, speciaal 
onder jongeren en allochtonen, omdat deze groepen min-
der dan gemiddeld betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. 

• vrijwilligers goed worden ondersteund. Op de gemeente-
pagina wordt ruimte gemaakt voor informatie over/van vrij-
willigersorganisaties. D66 wil dat de vrijwilligersvergoeding 
en -verzekering blijven bestaan en dat instellingen worden 
gestimuleerd om een actief vrijwilligersbeleid te voeren. 

• wanneer vrijwilligers initiatieven nemen die bijdragen aan 

het verbeteren van Capelle zij via een eenvoudige, snelle 
methode subsidie aan kunnen vragen, zonder onnodige re-
gels en bureaucratie. De gemeente zal dit soort verzoeken 
binnen vier weken afhandelen.

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

Mantelzorg
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Voor D66 zijn cultuur en sport meer dan leuke activiteiten waar inwoners naar 
toe kunnen gaan of aan deel kunnen nemen. Het zijn voor D66 onmisbare 
elementen in het sociale leven. Cultuur en sport leiden tot ontmoeting en ver-
binden van inwoners, organisaties en bedrijven. Daarmee draagt het bij aan 
de saamhorigheid en maakt het Capelle een aantrekkelijke stad om te wonen. 
Cultuur en sport dragen ook bij aan de ontwikkeling van de jeugd. Geld be-
steed aan cultuur en sport is voor D66 een investering in Capelle en haar in-
woners en dus meer dan een kostenpost. Dat de gebruiker betaalt voor cultuur 
en sport is voor D66 een goed uitgangspunt, mits cultuur en sport wel breed 
toegankelijk blijven. De Jeugdfondsen voorzien hierin voor de jeugd. 

Cultuur en
Sport

Cultuurraad verbindende schakel
De Cultuurraad is voor D66 de verbindende schakel tussen de 
individuele organisaties onderling en met de gemeente. Verbin-
ding met onderwijs (doorlopende leerlijnen) en ondernemers 
kan hier worden versterkt. De adviesfunctie van de Cultuurraad 
richting gemeente wordt versterkt.

Cultuureducatie
Cultuureducatie, zowel binnen- als buitenschools, is onmisbaar 
om scholieren te stimuleren om een leven lang deel te nemen 
aan kunst en cultuur. De combifunctionarissen muziek & theater 
vervullen een belangrijke rol bij de binnenschoolse educatie, de 
brede school netwerken vervullen deze rol bij de buitenschoolse 
educatie. In het onderwijs en bij het Brede School Netwerk ligt 
de nadruk op “het kennis maken met”. Na deze kennismaking 
moet een vervolgaanbod aanwezig zijn, met bij voorkeur doorlo-
pende leerlijnen voor theater, muziek, sport en dans. 

Isala Theater
D66 is voor het behoud van het Isala Theater. Uitbreiding 
van het aanbod, zoals filmavonden en lunchconcerten, wordt 
gewaardeerd. Het Isala zet zich wat D66 betreft in voor verdere 
regionale samenwerking, om een breder publiek te bereiken en 
kosten beter te spreiden.

Versnelde invoering schoolbibliotheken
D66 wil dat de bibliotheek schoolbibliotheken versneld op alle 
scholen invoert. De focus van de bibliotheek moet liggen op 
bestrijden van laaggeletterdheid en stimuleren van jongeren om 
te lezen. Het kunnen lenen van boeken moet voor elke Capelle-
naar bereikbaar blijven, al hoeft de gemeente als het aan D66 
ligt niet alle bibliotheken in een eigen gebouw te laten zitten. 
D66 streeft juist, omdat het gezelliger is en ook tot meer interac-
tie leidt, naar het samenvoegen van bibliotheken met andere 
nuttige functies, zoals kunstuitleen, ouderensoos en scholen.
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Creatieve oplossingen voor muziekonderwijs
D66 hecht grote waarde aan muziekonderwijs, maar het is wel 
kostbaar voor de gemeente. Hier moet gezocht worden naar 
creatieve oplossingen om het muziekonderwijs te versterken en 
goedkoper te maken.

Breng ondernemers en de culturele sector  
samen
Het fysiek samenbrengen en mengen van ondernemers en 
creatieve activiteiten kan een toegevoegde waarde hebben. 
Het zal de creatieve economie versterken met bedrijven op het 
gebied van ontwerpen, tekenen, internet en gamen. Leegstaan-
de kantoor- en winkelpanden kunnen mogelijk worden gebruikt 
als atelier- en expositieruimte. D66 wil dat de gemeente op de 
verhuurders afstapt en organisaties helpt om tijdelijke huur-
contracten te regelen. Ook de ruimte onder de metro kan voor 
culturele doelen gebruikt worden. 

Evenementen
D66 vindt evenementen als Sinterklaasintocht, Cultuurmarkt 
en Koningsdag onmisbaar voor Capelle. Het laat zien dat 
vrijwilligers in staat zijn om met relatief weinig middelen leuke 
evenementen te organiseren. De benodigde middelen voor deze 
evenementen moeten eenvoudig beschikbaar zijn. Vrijwilligers 
moeten vooral kunnen doen waar zij goed in zijn, waarbij de ge-
meente zorg draagt dat de onderliggende randvoorwaarden zo 
eenvoudig mogelijk zijn. Het aanvragen van een evenementen-
vergunning moet immers geen evenement op zichzelf worden!

Sport in Capelle
Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding Het leidt ook tot 
participatie en leert om samen te werken. Bovendien is het 
gezondheidsbevorderend, waardoor het op termijn bijdraagt aan 
het beperken van de kosten voor zorg die naar de gemeenten 
toekomen. 

Capelle beschikt over een aantal goede sportcomplexen en 
sporthallen. Het beheer hiervan ligt bij Sportief Capelle. Volgens 
D66 is de belangrijkste taak van Sportief Capelle om de volgen-
de basiszaken goed op orde te hebben: 

• Goed onderhouden, schone zalen en velden, bijvoorbeeld 
geen lekkende daken, snelle reparatie en een altijd veilige 
omgeving.

• Flexibel, efficiënt en klantgerichte verhuur/ beschikbaar-
stelling van de locaties waarbij Capelse verenigingen altijd 
voorrang krijgen op verenigingen van elders en commerci-
ele partijen.

• Tijdelijk ondersteunen en adviseren van Capelse vereni-
gingen bij het op orde krijgen en versterken van de eigen 
organisatie, bijvoorbeeld bij werving van vrijwilligers. 

Andere activiteiten zijn hieraan ondergeschikt en Sportief 
Capelle neemt nooit (gedeeltes van) de bedrijfsvoering van 
verenigingen over. Sportief Capelle wordt met name beoordeeld 
op haar kerntaken en op basis van de tevredenheid van haar 
primaire klanten.

De Blinkert
De Blinkert raakt op leeftijd en vragen over renovatie, moder-
nisering of nieuwbouw komen in de periode 2014-2018 aan 
de orde. D66 wil daarom dat de komende raadsperiode snel 
gestart wordt met een haalbaarheidsstudie naar renovatie en 
modernisering of eventueel nieuwbouw van het zwembad. Daar-
bij moet onder andere met de toekomstige behoefte, het regio-
nale aanbod aan zwembaden en de mogelijkheid van verdere 
integratie met het naastliggende sportcomplex (met zwembad) 
rekening worden gehouden. 
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Capelle moet veilig voelen en zijn voor al haar inwoners. Daar moeten wij 
met z’n allen, Capellenaren, gemeente, politie en andere instanties, hard voor 
(blijven) werken. D66 zet daarom stevig in op het gezamenlijk voorkomen van 
criminaliteit. Capellenaren zien vaak als eerste onveilige situaties. Zij kennen 
hun eigen leefomgeving immers het best. Politie en andere handhavers moe-
ten daarom makkelijk bereikbaar zijn en terugmelden wat met hun melding is 
gedaan. 

D66 wil het eigen initiatief van inwoners, organisaties en bedrij-
ven voor preventieve projecten nadrukkelijk stimuleren. D66 zet 
ook stevig in op het aanpakken van een aantal veel voorkomen-
de misdrijven, zoals woninginbraken en overvallen. De pakkans 
moet hier omhoog. Het moet criminelen duidelijk worden dat zij 
niet in Capelle moeten zijn!

De subjectieve veiligheid: verbeter de communicatie tus-
sen overheid en burger
Ambitie voor D66 is om het percentage inwoners dat zich wel-
eens onveilig voelt terug te dringen naar 20% en het percentage 
inwoners dat zich weleens onveilig voelt in eigen buurt naar 
15%. D66 wil dat bereiken door:
• Transparant en open te zijn over wat de burger van de 

overheid kan verwachten.
• Een communicatieplan met afspraken tussen alle betrokken 

partijen over de wijze van communiceren over veiligheid.
• Objectieve communicatie over veiligheid door de gemeente 
• Makkelijk aanspreekbare handhavers en ambtenaren, ook 

via de sociale media.
• Klachten over de buitenruimte snel op te lossen.

Aanpakken van problemen
D66 wil de volgende problemen met extra prioriteit aanpakken:
• Woninginbraak en -overvallen hebben vaak ernstige en 

langdurige gevolgen voor de slachtoffers. Preventieve maat-
regelen door de bewoners en het Keurmerk Veilig Wonen, 
ook voor bestaande bouw, zijn belangrijke instrumenten.

• Alcohol en drugs worden aangepakt bij daadwerkelijke 
problemen, zoals bij te jonge gebruikers, bij overlast in pu-
blieke ruimtes, wijk- en jongerencentra, op en rond scholen 
en bij overmatig gebruik. 

• Overvallen bij winkels en bedrijven hebben een grote im-
pact op bedrijven en medewerkers. Hoewel bedrijven hierin 
zelf een grote verantwoordelijkheid hebben wil D66 het 
Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleren bij alle bedrijven-
terreinen en winkelcentra door korting te bieden op de OZB 
bij het hebben van dit keurmerk.

Veilig en
Zeker
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• Woonoverlast door de huidige aanpak gericht op hulpverle-
ning, dossieropbouw en zo nodig uitzetting voort te zetten. 
De afspraken met Havensteder over toewijzing van wonin-
gen worden voortgezet en uitgebreid om bij probleemgezin-
nen zo vroeg mogelijk hulp te bieden.   

• Jeugdoverlast door preventief jongerenwerk en buurt- en 
jeugdbemiddeling in te zetten. Ook een buurtpreventieteam 
helpt bij het verminderen van overlast. Bij voortdurende 
overlast zullen handhaving en politie optreden om een ein-
de aan de overlast te maken. Ouders zullen worden aange-
sproken op de door hun kinderen veroorzaakte overlast.

• Internetcriminaliteit neemt in omvang toe. Burgers, bedrij-
ven en organisaties zijn zelf als eerste verantwoordelijk 
voor de veiligheid op internet. Voor D66 is voorlichting een 
belangrijke taak voor de gemeente. Bijvoorbeeld via de 
gemeentepagina’s en de cursussen “digitaal meedoen”.

Samenwerken
Samenwerking in de keten met justitie, politie, hulpverlening is 
een noodzakelijke voorwaarde voor de veiligheid. De gemeente 
zorgt dat de voor Capelle belangrijke onderwerpen hoog op de 
agenda staan in de diverse samenwerkingsverbanden. Goed 
begeleide terugkeer van ex-delinquenten in de maatschappij 
zorgt ervoor dat recidivisme sterk verminderd. D66 wil dat de 
gemeente blijft deelnemen aan de regionale veiligheidshuizen 
en aan het Regionale Informatie en Expertise Centrum. 

Inzet handhavingsinstrumenten
D66 wil naast samenwerken met partners ook zelf een aantal 
instrumenten inzetten om de veiligheid te verzekeren:
• Buurtpreventieteams kunnen goed werken bij problemen in 

de wijk en als het initiatief vanuit de bewoners zelf komt. De 
gemeente ondersteunt de buurtbewoners bij het opzetten 
van een buurtpreventieteam en zorgt voor de afstemming 
met de gemeentelijke handhavers en politie.

• Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan zowel de ob-
jectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel, doordat het een 
preventieve werking heeft en tevens kan het helpen met 
detectie en opsporing van overlast en misdrijven. Direct uit-
kijken van de beelden heeft daarbij de grootste waarde. Bij 
onvoldoende resultaat wordt overgegaan tot verwijdering 
van de camera’s. Dan wegen de kosten niet meer op tegen 
de baten voor D66. Mobiele camera’s hebben de voorkeur 
om snel problemen aan te pakken.

• Buitengewoon Opsporingsambtenaren werken zeer gericht 
op basis van goede informatie- en probleemanalyses. Goe-
de communicatie en afstemming met de politie zijn hierbij 
essentieel. D66 vindt de BOA’s kortom waardevol, maar het 
moet voor inwoners duidelijk blijven of zij met een politiea-
gent of een BOA van doen hebben. De uniformen moeten 
dus duidelijk verschillen wat ons betreft.

• Kosten van vandalisme en graffiti verhalen op de dader(s) 
of ouder(s).

Evenementen
D66 vindt dat evenementen kunnen bijdragen aan het woonge-
not in Capelle. Vergunningen voor kleine evenementen moeten 
makkelijk kunnen worden geregeld. Voor de grote activiteiten 
moet vooraf een risicoanalyse worden gemaakt. Op basis daar-
van moeten de organisatoren de veiligheid vooraf aantonen. 
De gemeente steunt maatschappelijke organisaties wel met 
de aanvraag van de vergunning. Commerciële organisatoren  
dragen ook de kosten voor de veiligheid. 

Dierenwelzijn
Ook dieren hebben recht op een veilig leven, zonder verwaar-
lozing of mishandeling. De gemeente zorgt voor een goede 
invulling van haar taken op het gebied van dierenwelzijn, dieren-
opvang en de dierenambulance.

Fysieke veiligheid
Capelle ligt in een druk gebied waar wonen, industrie en mobili-
teit samengaan. Dat brengt risico’s met zich mee op het gebied 
van de fysieke veiligheid. Ook water vormt een risico. Preven-
tieve maatregelen spelen een belangrijke rol om de risico’s te 
beperken. Daarbij horen ook de zorgvuldige afwegingen over 
welke risico’s Capelle accepteert. D66 wil de zelfredzaamheid 
van de inwoners bij rampen verder bevorderen door voorlichting 
en oefeningen. 

Kansen voor veilig en zeker
”Veiligheid moet vanzelfsprekend zijn. 
Daarvoor moeten burgers en overheid 
samenwerken. Dat geldt voor preven-
tieve maatregelen zoals het Keurmerk 
Veilig Wonen en buurtpreventieteams. 
Ook bij opsporing is de samenwerking 
belangrijk om daders op te pakken.   
Het gevoel van veiligheid moet om-
hoog door beter te communiceren.” 
- Jos Benard
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Autoroutes, fietsroutes en het openbaar vervoer moeten in samenhang be-
schouwd worden om een maximale mobiliteit in Capelle en tussen Capelle en 
de omgeving te bewerkstelligen. De Algerabrug is één van de grootste knel-
punten. D66 vindt dat dit knelpunt opgelost moet worden door het aanleggen 
van een tunnel bij Ridderkerk en niet door verdubbeling van de Algerabrug. 
De overige knelpunten lijken opgelost (zoals Fascinatio) en worden binnenkort 
aangepakt (Rivierweg, Abraham van Rijkevorselweg). Mocht dit niet zo zijn, of 
komen er nieuwe knelpunten, dan dienen deze voortvarend aangepakt te wor-
den.

Verkeer en
Vervoer

Fietsen
Goede en snelle fietsverbindingen dragen bij aan een afname 
van het autogebruik en zo ook aan een beter leefklimaat in 
Capelle. Door middel van een tweejaarlijkse schouw wordt ge-
keken of voor de fietsverbindingen nog verbeteringen mogelijk 
zijn.  
Over de toekomst van het fietspontje Capelle-Krimpen wordt 
pas beslist na evaluatie van de proef.

Het toenemende gebruik van elektrische fietsen en scootmobie-
len vraagt wellicht om aanpassingen om de verkeersveiligheid 
voor alle weggebruikers te bewaren, zoals bredere fietspaden. 

D66 ziet op de lange termijn graag een fietstunnel bij de Ka-
naalweg onder de Abraham van Rijkevorselweg gerealiseerd.

Openbaar vervoer
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. 

Een goed openbaar vervoer netwerk is essentieel, in Capel-
le vooral tussen de wijken. D66 wil dat het gemeentebestuur 
zich hier sterk voor inzet, ook bij de Stads- en Metropoolregio. 
Indien mogelijk wordt gesubsidieerd vervoer beter op elkaar 
afgestemd. D66 wil wel kijken naar initiatieven met vrijwilligers-
vervoer, waarbij vrijwilligers chauffeur worden op buslijnen die 
bewoners zelf exploiteren. 

Wegen
Wegen moeten veilig en goed begaanbaar zijn. Zeker nu minder 
geld beschikbaar is, en het onderhoud dus minder is geworden, 
dienen signalen vanuit bewoners over gevaarlijke situaties snel 
aangepakt te worden. 
D66 wil meer aandacht voor het goed begaanbaar zijn van de 
(op- en afritjes van de) trottoirs voor rollators, scootmobielen en 
dergelijke. 
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Bij het vervangen van straatverlichting wil D66 dat de gemeente 
overgaat op ledverlichting en/of verlichting die zichzelf inscha-
kelt als er iemand in de buurt is.
Wanneer verkeerslichten aan vervanging toe zijn wordt bekeken 
of ook andere verkeersregulerende oplossingen, zoals roton-
des, voor goede doorstroming kunnen zorgen. Verkeerslichten 
zijn erg dure oplossingen voor een slechte doorstroming.
Wanneer verkeerslichten de beste optie blijken te zijn wordt in 
ieder geval gekozen voor ledlichten die ook bij laaghangende 
zon goed zichtbaar zijn. 

Parkeren
Een goede oplossing vinden voor de hoge parkeerdruk is niet 
overal even eenvoudig. D66 wil in buurten als de Dalen, Schrij-
versbuurt en Capelle-West in overleg met de bewoners zoeken 
naar slimme oplossingen. Afhankelijk van de problematiek en 
de locatie kan men denken aan het zoeken naar alternatieve 
locaties, herindelen van de bestaande parkeercapaciteit, en 
aan blauwe zones. Aan de randen van woongebieden zijn vaak 
mogelijkheden om extra (groene) parkeerplaatsen te creëren. 
Van burgers mag verwacht worden dat zij ook zelf hun verant-
woordelijkheid nemen om overlast te voorkomen. Waar sprake 
is van overlast, zeker waar gevaarlijke situaties ontstaan voor 
bijvoorbeeld hulpdiensten, is handhaving een effectief middel 
om dit tegen te gaan.

D66 wil geen betaald parkeren in de openbare ruimte.

Kansen voor verkeer en vervoer
“Capelle moet goed bereikbaar blijven, 
zowel met de auto en de fiets als met 
openbaar vervoer. Knelpunten moeten 
worden opgelost. De oplossing voor 
het probleem bij de Algerabrug ligt bij 
een vaste verbinding bij Ridderkerk. 
Voldoende gratis parkeergelegenheid 
blijft beschikbaar en waar mogelijk en 
wenselijk worden extra parkeerplaat-
sen gecreëerd.” - Paul Geleijnse
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De kwaliteit van het gemeentebestuur ligt aan de basis van alles wat de ge-
meente voor Capelle en de Capellenaren kan doen. D66 heeft een traditie als 
voorvechter van een beter lokaal bestuur. D66 staat voor een open en trans-
parante bestuursstijl. Burgers hebben recht om te weten wat met de macht 
van het bestuur wordt gedaan. Zoals burgers ook mogen rekenen op een 
integer, rechtvaardig bestuur dat burgers in gelijke situaties gelijk behan-
delt. Een bestuur dat zich toegankelijk opstelt, daadkrachtig en vlot zaken 
afhandelt en daarbij burgers op een interactieve wijze daadwerkelijk betrekt 
bij besluitvorming. Een bestuur dat de burger vertrouwt en de kennis van 
de Capelse burgers benut bij de besluitvorming. De gemeente is er voor de 
inwoner, niet andersom. D66 raadsleden staan open voor de mening van de 
Capellenaar en zijn open over afwegingen die tot D66 standpunten geleid 
hebben. De fractievergaderingen van D66 zijn dan ook openbaar. Dit is de 
manier waarop D66 wil besturen.
D66 wil op bestuurlijk gebied graag het volgende realise-
ren:
• Dat burgers kunnen begrijpen wat de gemeente hen vertelt 

en van hen wil. Daarom moet de informatieverstrekking 
correct, tijdig, terzake en begrijpelijk zijn, ook als de com-
municatie digitaal gaat. Voorschriften, verordeningen en 
regelingen moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn. 

• De toenemende digitale communicatie tussen gemeente 
en burgers vereist waarborgen voor de beveiliging van 
gegevens en een helder protocol over de privacy. Vooral 
met het oog op de drie decentralisaties van taken naar de 
gemeente.

• Een klein slagvaardig college met maximaal 4 wethouders 
die ieder minimaal vier dagen in de week werken. Een 
assessment van de wethouders voordat ze benoemd wor-
den kan de kwaliteit van bestuur verbeteren, evenals een 
hoorzitting door de gemeenteraad om de wethouders voor 
benoeming vragen te stellen. 

• Een kleine, slagvaardige gemeentelijke organisatie die 
bij voorkeur taken die goed en goedkoop door de markt 
kunnen worden uitgevoerd ook daadwerkelijk laat uitvoe-
ren door marktpartijen. De gemeente moet wel voldoende 
kennis van zaken blijven houden, afhankelijkheid van een 
marktpartij moet worden vermeden en het uitbesteden mag

Bestuur,
Financiën
en Middelen
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• niet leiden tot verstoringen in de markt. Aanbestedingen 
moeten transparant en controleerbaar zijn.

• Vergaderingen van en informatie aan de raad is in principe 
openbaar. Dat werkt disciplinerend en hoort bij een volwas-
sen, transparante politieke cultuur.

• Een gemeenteraad met voldoende zeggenschap over 
belangrijke onderwerpen. Daartoe wordt onder meer de lijst 
met aan het college gemandateerde onderwerpen tegen 
het licht gehouden.

• Discussiestukken vanuit het college moeten verschillende 
alternatieven bevatten.  

• Aanpassen van de huidige spreektijdenregeling om tot 
betere besluitvorming in de raad te komen.

Integriteit
D66 staat voor de integriteit in het openbare bestuur van Capel-
le, een beetje integer bestaat niet. Dat geldt voor de ambtelijke 
organisatie, het college en ook de gemeenteraad. Het vereist 
een cultuur waarin transparantie de regel is en de twijfelgevallen 
besproken worden. Van de D66 raadsleden mag u verwachten 
dat zij zich daar aan houden en zich ook verantwoorden voor de 
besteding van de fractiegelden. 

Bestuurlijke ontwikkelingen en regionale  
samenwerking
Regionale samenwerking biedt vaak voordelen en moet daarom 
altijd worden overwogen. Voor veel burgers bestaat de gemeen-
tegrens niet meer, bijvoorbeeld bij economie, arbeidsmarkt, on-
derwijs, innovatie, huisvesting, groen en andere voorzieningen. 
Ook kan het gezamenlijk opereren van gemeenten voordelen 
geven in kosten, kwaliteit en continuïteit. Er zijn wettelijke ver-
plichtingen om samen te werken, bijvoorbeeld met de veilig-
heidsregio, de politie en de GGD. De drie decentralisaties van 
taken door het rijk vragen ook om meer samenwerking tussen 
gemeenten. D66 is voorstander van de Metropoolregio. Zuidplas 
en Krimpen zijn de meest voor de hand liggende partners om 
mee samen te werken.

Bij regionale samenwerkingen hanteert D66 de volgende uit-
gangspunten:
• De gemeenteraad hoort voldoende invloed en zeggen-

schap te hebben om invulling te kunnen geven aan de de-
mocratische legitimiteit. Daartoe moet informatie tijdig aan 
de gemeenteraden worden verstrekt en moeten termijnen 
voor reacties goed ingevuld worden. 

• Vertegenwoordigers van de gemeente Capelle in besturen 
van samenwerkingen overleggen vooraf in commissiever-
band over in te nemen standpunten en leggen op adequate 
wijze verantwoording af in de commissies.

• Inzet van internetraadplegingen onder burgers of gemeen-
teraadsleden kan een rol spelen

• Vooraf vindt een gedegen onderzoek plaats naar opbreng-
sten en risico’s.

• Uittreding of beëindiging van het samenwerkingsverband is 
goed geregeld.

Gemeentelijk vastgoed
Verenigingen en vrijwilligers moeten eenvoudig onderdak 
kunnen vinden voor het ontplooien van hun activiteiten. Waar 
de gemeente (nieuw)bouwt wordt gekozen voor flexibel bouwen 
om voor een langere termijn in te kunnen spelen op de wensen 
van de gebruikers. Het ingezette traject om maatschappelijk 
vastgoed te optimaliseren wordt voortgezet. Verder clusteren 
van activiteiten in een beperkt aantal gebouwen zal het grootste 
deel van de besparingen opleveren. Gemeentelijke gebouwen 
waar aantoonbaar geen vraag naar is kunnen afgestoten of 
gesloopt worden. 

Rekenkamer 
D66 wenst een krachtige onafhankelijke rekenkamer met 
voldoende budget om haar rol als instrument van de raad waar 
te maken. Samenwerking met andere gemeenten heeft de voor-
keur, zonder dat de onafhankelijkheid in geding komt.

Participatie door burgers
D66 wil een actieve participatie van burgers in het Capelse 
bestuur en de eigen buurt. Bij de inwoners is immers een enorm 
potentieel aan kennis en capaciteit aanwezig. Burgerpartici-
patie, zoals bijvoorbeeld besturen van WOP’s en de Capelse 
Jeugdraad, moet in principe democratisch worden georgani-
seerd. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid, belangrijke beleids-
wijzigingen en belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen worden 
burgers en organisaties betrokken. Naast WOP en diverse 
cliëntenraden zijn afgelopen periode ook burgerpanel, burgerju-
ry, Expert Team Capelle en digitale ideeënbus geïntroduceerd. 
D66 wil deze nieuwe burgerparticipatievormen evalueren op 
de bijdrage aan burgerparticipatie en kwaliteit van besluiten. 
Daarnaast vindt D66 dat deze vormen van burgerparticipatie 
instrumenten zijn voor college én raad. Communicatie over de 
uitkomsten van deze vormen van burgerparticipatie, evenals 
beleidswijzigingen die daar uit voortvloeien, gaan altijd via de 
gemeenteraad.

Financiën en Middelen
De koopkracht van de Capelse burger staat onder druk door 
lastenverhogingen van het rijk en doordat de burger steeds 
meer zaken zelf moet betalen. Er is onzekerheid over plannen 
van het rijk die ook steeds weer veranderen. D66 wil dat het 
gemeentebestuur, juist in deze tijd, op een sobere, efficiënte 
en effectieve manier met de beperkte middelen omgaat. Met 
een begroting in evenwicht en zonder lastenverhogingen in de 
komende periode, anders dan de trendmatige aanpassingen. 
Bij oplopende kosten wordt eerst hervormd of bezuinigd, eerst 
op de eigen ambtenaren, bij voorkeur zonder dat het de burger 
direct raakt. 

Verder zal D66 de volgende uitgangspunten hanteren op het 
gebied van financiën en middelen:
• Een verdere transformatie van de begroting is nodig 

komende raadsperiode. Met daarbij oog voor de termijn 
waarin vervangingsinvesteringen moeten plaatsvinden. D66 
wil niet extra bezuinigen omdat over vele jaren gebouwen 
of voorzieningen moeten worden vervangen.

• Een verdere opbouw van de reserve herstructurering is 
nodig om de komende decennia noodzakelijke herstruc-
tureringen in wijken met kwalitatief slechte woningen te 
kunnen betalen. Het bestaande beleid om de reserve te 
vullen vanuit het grondbedrijf wordt voortgezet.

• Decentralisaties van taken door de rijksoverheid naar 
gemeenten zullen in principe niet meer kosten dan de 
toegekende budgetten.

• D66 wil het bedrijfsvoeringsconvenant eens in de vier jaar 
evalueren en zo nodig herijken.

• Grondexploitaties zijn in principe winstgevend, tenzij de 
maatschappelijke of anderszins indirecte baten bijzonder 
hoog zijn en het verlies ruimschoots compenseren.

Kansen voor beter bestuur
“Een goed bestuur doet al het mo-
gelijke om burgers kansen te geven 
van Capelle een stad te maken waar 
het prettig wonen, werken en ver-
blijven is. Oplossingen met en in de 
regio worden optimaal benut. Er moet 
geluisterd worden naar de burgers en 
daar moet naar gehandeld worden.”     
- Roeland Verkade
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Tolerantie en integratie
D66 wil dat iedereen open staat voor zijn medebewoners. 
Alleen door begrip te hebben voor elkaars achtergronden en 
beweegredenen wordt een gesprek mogelijk. Dit gesprek begint 
op straat- en buurtniveau. De Nederlandse taal is de sleutel tot 
integratie. Taalachterstanden verkleinen de kans op een baan 
drastisch. Veel inwoners hechten belang aan hun eigen geloofs-
beleving. Hier dient ook ruimte voor te zijn. Waar criminaliteit, 
homohaat, eerwraak en geloofsfanatisme voorkomen dient 
consequent strafrechtelijk opgetreden te worden. Daarnaast 
is het van belang om samen met opinieleiders en rolmodellen 
wenselijk en acceptabel gedrag te bevorderen. Tegen discrimi-
natie op basis van geloofsovertuiging, etniciteit, sekse, seksuele 
geaardheid en leeftijd wordt door de gemeente opgetreden.  

Homobeleid
De gemeente ondersteunt actief de gelijkwaardige positie van 
lesbiennes, homo’s,  biseksuelen en transgenders en de belan-
genbehartiging van deze groepen in de maatschappij. Dit door 
onder andere het stimuleren van voorlichting door het COC of 
homoambassadeurs op middelbare scholen en zorginstellingen 
en het betrekken van deze doelgroepen bij de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bestaande activiteiten 
worden voortgezet. Daar wordt budget aan toegekend. Homo-
beleid wordt een expliciet onderdeel van de portefeuille van een 
wethouder. 
D66 wil in Capelle geen weigerambtenaren. Een werknemer 
van de overheid mag geen onderscheid maken op basis van 
seksuele geaardheid, sekse of geloofsovertuiging.
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Duurzaamheid

D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving. Duurzaamheid 
en innovatie zijn volgens D66 dé manier waarop de maatschappij en dus 
Capelle aan den IJssel zich kan ontwikkelen. Duurzaamheid en innovatie bren-
gen een nieuwe manier van denken en doen met zich mee, waarbij vooral kan-
sen een grote rol spelen. D66 zet duurzaamheid en innovatie dan ook hoog op 
de agenda. Hieronder een opsomming van onze actiepunten.

Duurzaam Versneld
D66 wil de transitie naar een duurzaam Capelle versnellen (o.a. 
transitie naar openbare LED-verlichting) door jaarlijks één of 
meerdere (buurt)gerichte transitieprojecten uit te voeren waarbij 
bijvoorbeeld:
• LED-lantaarns worden geplaatst (nieuw lichtplan) met, 

waar mogelijk, nachtdimming,
• Ontkoppelen van riool en hemelwater (waar dat nog niet 

het geval is).
• Groene daken op woningcomplexen worden gestimuleerd.
• Natuurlijke diversiteit wordt bevorderd door een gerichte 

keuze voor beplanting en onderhoud, bijvoorbeeld met 
extra bij- en vlindervriendelijke beplanting.

• Afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen in Capel-
le verbeteren, waarbij het streven is boven het landelijke 
gemiddelde te komen.

• De buurtspecifieke kansen voor particuliere en collectieve 
energieopwekking en -opslag worden geïnventariseerd met 
energiepartners en bewoners.

• Bewoners worden geïnformeerd over verduurzaming en 
worden betrokken bij het project.

• Detailhandel wordt geïnformeerd over verduurzaming van 
het eigen aanbod en wordt betrokken bij het project.

Duurzaam Ondernemen
Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de gemeente. Ook 
ondernemers spelen daar een rol in. D66 wil de ondernemers 
op de volgende manier helpen om duurzamer te worden:
• D66 stimuleert ondernemers om duurzaam en innovatief te 

ondernemen door eisen te stellen bij gemeentelijke aanbe-
stedingen en subsidievoorwaarden.

• Nieuwe ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied worden 
gevolgd met een bereidheid om “first user” zijn.

• Zoveel mogelijk groene/duurzame bedrijven binnen de ge-
meente. Ondersteuning van al gevestigde ondernemingen 
bij de overgang naar een meer duurzame onderneming. 

Duurzaam Bouwen
Bouwen of verbouwen is vaak het goede moment om duurza-
mer te bouwen. D66 wil daarbij de volgende punten realiseren: 
• Zolang leegstand bestaat is D66 voorstander van het 

steen-voor-steen principe: alleen nieuwe kantoren bouwen 
als een ander kantoor wordt gesloopt. Niet alleen binnen 
Capelle, maar ook regionaal. 

• Alleen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen als alle oude 
zijn geherstructureerd en bezet zijn. 
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• Bij nieuwbouw van woningen en bedrijven hoge eisen qua 
isolatie, gebruik zonnepanelen, zonneboilers e.d. (opnemen 
in bouwclausules). 

• Duurzaamheid wordt ook een selectiecriterium bij bouw-
aanvragen, aanbestedingen en investeringen. 

• Duurzame economie creëren door innovatie te stimuleren 
bij bouw (denk aan duurzame materialen, duurzame ener-
gie, innovatieve oplossingen etc.).

Duurzaamheid en Burgers
Veranderingen naar een duurzame samenleving wordt mede 
vorm gegeven door de inwoners van Capelle. Daarom wil D66 
het volgende:
• Voor burgers en burgerinitiatieven neemt de gemeente een 

actieve adviserende rol aan om onnodige barrières op het 
gebied van investeren in verduurzaming van woningen op 
te heffen.

• Gemeente steunt kansrijke kleinschalige duurzame initia-
tieven.

• Natuureducatie voor de kinderen blijft behouden.

Duurzaamheid en de gemeente
De gemeente heeft een stimulerende rol en voorbeeldfunctie 
waar het gaat om verduurzaming van de maatschappij. Daarom 
wil D66 het volgende: 
• De gemeente neemt nadrukkelijk de rol van stimulator aan, 

richting bedrijven en organisaties. 
• De gemeente stelt een duurzaamheidsfonds in waar 

inwoners en maatschappelijke organisaties tegen aantrek-
kelijke voorwaarden geld kunnen lenen voor investeringen 
in duurzaamheid.

• De gemeente weet de juiste partijen aan elkaar te ver-
binden rondom duurzame initiatieven en projecten. De 
gemeente fungeert als matchmaker.

• D66 wil dat duurzaamheid en de bijkomende innovatie een 
integrale rol speelt op alle onderdelen van het beleid. Dit 
betekent dat de duurzaamheidsfactor op alle beleidsterrei-
nen een rol speelt. Duurzame en innovatieve oplossingen 
hebben altijd een streepje voor.

• De gemeentelijke organisatie is in 2018 klimaatneutraal.

Kansen voor Duurzaamheid
“Duurzaamheid is onmisbaar in de 
toekomst. Niet alleen besparen, maar 
juist ook innoveren. Het initiatief ligt 
vooral bij inwoners en bedrijven. 
D66 wil dit faciliteren en stimuleren 
door voorlichting, kennisuitwisseling, 
goedkope financiering en soepele 
regelgeving. Duurzaamheid hoort een 
integraal onderdeel te zijn van het 
totale gemeentelijk beleid.” 
- Channa Benard
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De Wijken

Dit wil D66 in Capelle West:

• de huidige uitstraling van Capelle-West handhaven: geen 
nieuwe hoogbouw

• zorgen dat bewoners langer in de wijk kunnen blijven, door 
samen met Havensteder te zorgen voor meer levensloop-
bestendige woningen

• het Albatrosterrein tijdelijk gebruiken voor niet overlast 
gevende industrie of saneren en woningen bouwen

• de afsluiting van de Algerabrug vanuit Capelle-West hand-
haven in de middag- en avondspits

• de door de buurtvereniging georganiseerde succesvolle 
speelweek behouden

• Knop Op door jeugd zelf laten beheren, zonder overlast 
voor de omgeving

• de verkeersveiligheid in de Willem Barentszstraat verbete-
ren door de straat fysiek aan te passen

• de parkeerproblemen in de Redebuurt oplossen door hand-
haven en het creëren van meer parkeerplaatsen 

• het bedrijventerrein upgraden in overleg met eigenaren en 
gebruikers door het opzetten van een Bedrijven Investe-
rings Zone 

• geluidsoverlast door vrachtwagens op het bedrijventerrein 
beperken

• de problemen met laden/lossen en parkeren aan de Pool-
vosweg oplossen

• de verkeersveiligheid van het fietspad onder aan de dijk 
verbeteren

• de samenwerking van Capelle-West met ’s-Gravenland 
bevorderen, met behoud van de eigenheid van de wijken

• Inwonersaantal +/- 2325
• Woningen +/- 895
• Wijk in westelijk deel Capelle
• Redenbuurt en Zeeheldenbuurt
• Groen rond ontluchtingsvijver en langs de dijk
• Winkelstraat "Doormanstraat"
• Twee basisscholen, gedeeld met 's-Gravenland
• Twee bedrijventerreinen
• Jeugdhonk Knop-Op
• Buurtcentrum
• Geen seniorenwoningen



29

Dit wil D66 in Fascinatio:

• waar leegstand ontstaat en bouw niet van de grond komt 
eventueel bestemming wijzigen en daarmee mogelijkheden 
verruimen

• toezeggingen nakomen en het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte naar verhouding hoog houden

• een winkel voor de dagelijkse boodschappen
• parkeeroverlast door metroreizigers verminderen
• betrokkenheid van bewoners bij de wijk bevorderen
• aansluiting van de Rivium Boulevard verbeteren door een 

rotonde. Invoegen tijdens de spits is nu bijna onmogelijk. 

Dit wil D66 in Middelwatering: 

• de Hoven 2 herontwikkelen
• verloedering tot de sloop van de Hoven 2 tegengaan in 

samenwerking met Havensteder 
• de Wiekslag en het 747-gebied op termijn herontwikkelen 
• een betere verdeling van scholen en voorzieningen over de 

wijk stimuleren 
• het verkeersknelpunt Rivierweg – Reigerlaan aanpakken  
• de Mient op termijn herontwikkelen tot woongebied of 

woon-werkgebied
• het gebied rond de Blinkert integraal ontwikkelen, rekening 

houdend met de Rondelen
• het stadshart verlevendigen
• het Amnestyplein meer bij het Stadsplein betrekken door 

het aanpassen van de Rivierweg
• het Slotpark goed blijven onderhouden samen met de buurt
• in overleg met VV Capelle over gaan tot de aanleg van 

een ingang aan de westzijde van het sportpark ‘t Slot om 
verkeersoverlast en onveilige situaties te verminderen

• de onveilige fietsersoversteekplaats bij het Blinkert-tunnel-
tje aanpakken

Dit wil D66 in ‘s-Gravenland:

• het wijkcentrum ‘s-Gravenland tot een succes maken
• geluidsoverlast van de Algeraweg beperken
• blauwe zone rond Haydnstraat evalueren en zo nodig 

aanpassen
• na ophogen het groenonderhoud op het goede niveau 

houden
• de Puccinipassage aantrekkelijk houden, eventueel door 

te stimuleren dat ook niet-winkels met een publieke- of 
inloopfunctie hier hun intrek nemen

• het servicepunt van de bibliotheek handhaven
• jeugdoverlast aanpakken, onder meer door inzet buurtpre-

ventieteam
• het parkeerprobleem rond de Puccinipassage oplossen

• Inwonersaantal  +/-15500
• Woningen +/-7600
• Centrum van Capelle
• Onderverdeling in middelwatering west en oost
• Groen Vuykpark en Slotpark
• Winkelcentra Koperwiek en Slotplein
• Zeven basisscholen
• Tweemaal voortgezet onderwijs
• Gemeentehuis en werkplein
• Bedrijventerrein de Mient
• Sportcomplex het Slot en zwembad de Blinkert
• Sporthal de Lijster
• Theater
• Bibliotheek
• Jongerencentrum Capsloc
• Wijkcentrum de Fluiter

• Inwonersaantal +/- 10500
• Woningen +/- 2850
• Winkelcentrum Puccinipassage
• Twee basisscholen, gedeeld met Capelle West
• Verpleeghuis Rijckehove
• Wijkcentrum

• Inwonersaantal +/- 2300
• Woningen +/- 720
• Jongste wijk
• Drie basisscholen
• Bedrijvenstrook
• Fluisterkooi
• Multi-functioneel centrum
• Wijkcentrum
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Dit wil D66 in Schollevaar:

• goede voorlichting en strenge handhaving waar het om het 
aanbieden van (huis)afval gaat

• de mogelijkheden onderzoeken om de ruimte waar de 
bibliotheek gevestigd is beter en met een maatschappelijke 
functie te benutten

• geluidsoverlast beperken waar dit mogelijk is door een 
geluidswal langs het spoor

• het schaarse groen binnen de wijk beter toegankelijk en 
bruikbaar maken, te denken valt aan de groenstroken langs 
het spoor en de hoek Burgemeester van Beresteijnlaan/ 
Schollevaartseweg

• een aantrekkelijk Hoofdweggebied waar ondernemers 
uiteraard zelf bepalen wanneer zij open willen zijn

• specifieke overlastpunten als de Nabucco en Aïda aanpak-
ken

• verkeersveiligheid (snelheid) binnen de wijk verbeteren
• aantrekkelijk houden van winkelgebieden Maria Danneel-

serf en Prado
• Schollevaar optimaal verbinden met/betrekken bij Capel-

le centrum, onder andere door in te zetten op een snelle 
openbaar vervoersverbinding

• meer levensloopbestendige woningen en woningen beter 
geschikt maken voor ouderen 

Dit wil D66 in Schenkel:

• ondersteuning bieden in buurten waar overlast en afglij-
den op de loer liggen

• faciliteren van het buurtpreventieteam
• de unieke winkelstrip met verscheidenheid aan winkels 

aan de Bermweg in stand houden
• het na de sloop van de tijdelijke sporthal leeggekomen 

deel van Sporthal Schenkel inrichten als ontmoetings-
plaats voor jongeren, waarbij gedacht wordt aan een 
graffitiwand en een skatepark

• de locatie waar nu het Capels Multicultureel Centrum 
gevestigd is op termijn herontwikkelen, met natuurlijk 
een goede (andere) plek voor het CMC

• niet toestaan van aantasting van het kwaliteitsbeeld van 
de ‘s-Gravenweg

• de groene omgeving van Sportpark Schenkel intact 
laten

• veiliger fietspad langs Kralingseweg

Dit wil D66 in Oostgaarde:

• de groene rand rondom Sportpark Couwenhoek intact laten
• in overleg met verschillende partijen zorgen voor een aan-

trekkelijk en gerenoveerd Winkelcentrum De Terp met een 
gevarieerd winkelaanbod

• blijven inzetten op veiligheid in het verkeer voor kinderen, 
onder andere door de mede door D66 gecreëerde kindlin-
ten

• er op inzetten dat bewoners het voor een langere periode 
prettig vinden om in de Hoeken te blijven wonen, zodat dat 
verantwoordelijkheid voor hun omgeving toeneemt

• jongerenoverlast aanpakken, ook als het zich telkens 
verplaatst.

• geen bebouwing aan de noordkant van het Hollandsch 
Diep

• de zuidkant van de Molukse buurt niet bebouwen
• diversiteit van woningen ten noorden van de Keerkring 

vergroten.

• Inwonersaantal +/- 6500
• Woningen +/- 2750
• Winkelcentra- en straten: Luifel, Wingerd en de Berm-

weg-Kanaalweg
• Drie basisscholen
• Vmbo school
• Sportcomplex Schenkel
• IJsselland ziekenhuis
• Buurthuis de Wel

• Inwonersaantal +/-18500
• Woningen +/- 8000
• Schollebos
• Winkelcentrum de Scholver
• Zes basisscholen
• Capelle XL
• Golfbaan
• Sparta complex
• Kinderboerderij
• Wijkcentrum Maria Danneelserf
• Treinstation Schollevaar

• Inwonersaantal +/- 15000
• Woningen +/- 6600
• Grenst aan Hitland
• Winkelcentrum de Terp
• Vier basisscholen
• Bedrijventerrein Wormerhoek
• Sportpark Couwenhoek
• Sporthal Oostgaarde
• Wijkcentrum de Trefterp
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“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook. 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen 
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze ge-
meenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester 
heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel 
voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat 
iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch 
recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor 
politiek waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op 
maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrie-
terreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewo-
ners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit 
alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u 
ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ont-
plooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van 
nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maat-
schappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, 
bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar 
nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschap-
pelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op 
de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idea-
len te verwezenlijken. 

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of 
gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het 
verschil maken. Zeker hier in Capelle aan den IJssel, in uw eigen omgeving! 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 

Alexander Pechtold 

Nawoord
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5. Jos Benard
E-mail: josja_benard@ 
hotmail.com

6. Roeland Verkade
E-mail: verkade55@hotmail 
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14. Wim van den Bremen
15. Josien van Cappelle
16. Mattijn van Wijk
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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, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en 
vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynami-
sche, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en ieder-
een 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 beargu-
menteerd 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, ge-
weldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming 
en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die 
waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf 
en anderen.

Richtingwijzers D66
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Mijn kansen:
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