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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord Lijsttrekker

Doordacht, duurzaam en democratisch
Voor u ligt het D66 verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018-2022. Een logisch vervolg op de
afgelopen raadsperiode, waarin D66 deel uitmaakte
van de coalitie en het college van burgemeester en
wethouders. In de afgelopen periode zijn grote stappen
gezet op het gebied van duurzaamheid. De overheveling
van jeugdzorg, WMO en arbeidsparticipatie naar
de gemeente kende een zachte landing. Nieuwe
onderwijshuisvesting is gerealiseerd. Sport en cultuur floreren in Capelle. Voor het eerst in
jaren zijn nieuwe woningbouwprojecten gestart en wordt het stadshart vernieuwd.
Komende jaren willen we samen met u verder op de ingeslagen weg voor een nog beter
Capelle. Op het gebied van duurzaamheid, waar energiebesparing en zelf energie opwekken
een urgente creatieve oplossing blijven vragen. De gevolgen van de klimaatveranderingen
zullen we beperken door een slimmere opvang van water. Ieder kind verdient goed onderwijs
met kansen om alle talenten te ontplooien. In goede scholen met meerwaarde voor de
buurt. De (jeugd)zorg willen we verder verbeteren door een betere samenwerking tussen alle
betrokken partijen. Daarnaast zijn preventie, aandacht voor de onmisbare mantelzorgers en
de keuzevrijheid voor de inwoners speerpunten voor D66.
D66 wil graag een maatschappij waarin iedereen meedoet, iedereen zich thuis en gehoord
voelt. Waar mensen de ruimte hebben om zich zelf te zijn, om individuele keuzes te maken
en tegelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel te dragen.
Doordacht, duurzaam en democratisch, dat is wat u komende periode van D66 mag
verwachten. D66 wil Capelle vooral met u besturen, zodat we samen de komende vier jaar
weer het verschil kunnen maken. Dat kan met uw steun. Ga daarom stemmen op 21 maart
en stem D66.

Pieter Holkamp
Lijsttrekker D66 Capelle a/d IJssel
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D66 krijgt het voor elkaar: 2014-2018
In de afgelopen raadsperiode van 2014 tot 2018 was D66 onderdeel van de coalitie
met een eigen wethouder in het college van B&W. D66 heeft samen met anderen het
volgende gerealiseerd voor de inwoners van Capelle aan den IJssel.
> De nieuwe Duurzaamheidsagenda heeft geleid tot talloze initiatieven, zoals voor
energieopwekking, energiebesparing en groene speelpleinen.
> Met het “Container Adoptie Plan” houden we de buurten een stuk schoner.
> Met een solide financieel beleid is veel gerealiseerd in Capelle en zijn de lasten voor
de burgers laag gebleven.
> De inwoners zijn meer betrokken bij de besluitvorming. Mooie voorbeelden zijn
gebiedsvisies, gebiedspaspoorten en de duurzaamheidsagenda.
> Er is blijvende aandacht voor de homo-emancipatie.
> D66 heeft succesvol ingezet op het behoud van Radio Capelle.
> Het Centrumplan is tot stand gekomen waardoor we met zijn allen een centrum
krijgen met een mooi plein, een modern winkelcentrum met horeca en voldoende
parkeergelegenheid. Voor D66 was het belangrijk dat de inwoners van Capelle direct
betrokken waren en blijven.
> De Bibliotheek is opnieuw ingericht en toekomstgericht door specifieke aandacht
voor (digi)taalvaardig worden.
> Het IJsselcollege heeft nieuwe en inspirerende huisvesting gekregen, centraal in
Capelle, met de faciliteiten voor een succesvolle schoollooptijd. Naast het IJsselcollege
komt een prachtige zwembad-sporthalcombinatie.
> In Schollevaar wordt De Scholver en de omgeving gerenoveerd om weer een
aantrekkelijke plek te zijn om te winkelen.
> Het nieuwe strategische huisvestingsplan voor het onderwijs gaat voor veel leerlingen
en scholen een modernisering van de leeromgeving betekenen. Speciaal voor Fascinatio
zal de uitbreiding van de schoolcapaciteit een mooie onderwijsverbetering betekenen.
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> Meer aandacht voor ondernemers in de afgelopen jaren. Er wordt meer gefaciliteerd
en er wordt meer ingezet op goede ruimtes en onderling contact om van elkaar te
leren.
> In de afgelopen periode zijn drie grote decentralisaties: WMO, Jeugdhulp en
Participatiewet succesvol doorgevoerd.
> De eerste twee “Huizen van de Wijk” als buurtcentra nieuwe stijl zijn gerealiseerd.
> Oprichting van het “Denk en Doe Mee fonds” waarbij inwoners zelf initiatieven kunnen
aandragen om de leefbaarheid verder te verhogen.
> Instellen van het “Sociaal Aanjaagfonds” om innovaties in het sociale domein aan te
jagen.
> Nieuwe culturele initiatieven leveren een bijdrage aan het plezier van het kunst
beleven.
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De kortste versie
Kansen van jongs af aan
D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs door maximale
talentontwikkeling voor IEDER kind. Dat moet gebeuren in een veilige en
prettige leeromgeving. Daarom komen er nieuwe en aangepaste scholen.
Direct betrokken bij bedrijven en ondernemers
Voor ondernemers en starters moet het makkelijk zaken doen zijn met de
gemeente. De gemeente helpt mee met het creëren van nieuwe kansen bij
de digitalisering en verduurzaming van de economie
Op weg naar duurzaamheid
Met isolatie en veel meer zonnepanelen maken we in Capelle een flinke
stap in duurzaamheid. D66 wil o.a. het geld uit de verkoop van Eneco
hiervoor inzetten.
Zorgen voor elkaar
Passende zorg moet laagdrempelig zijn met simpele procedures en eigen
regie. Mantelzorgers hebben het zwaar en moeten meer ontlast worden.
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd
Het groene karakter van Capelle wil D66 versterken. Het onderhoudspeil
moet omhoog. Capelle moet overal toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Capelle bruist en beweegt
D66 wil jong en oud actief stimuleren om meer te bewegen.
Cultuur is er voor iedereen en dat wil D66 actief stimuleren binnen en
buiten het onderwijs
Openbaar bestuur en democratie
D66 wil dat de gemeente verantwoord omgaat met ons belastinggeld. Om
inwoners meer te betrekken heeft D66 concrete plannen.

D66 krijgt het voor elkaar

Kansen van jongs af aan
D66 wil een samenleving waarin iedereen meedoet, van jong tot oud. Een samenleving
waarin iedereen maatschappelijk en economisch actief is, niemand geïsoleerd is
en waarin iedereen gelijke kansen heeft. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van
kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt
voor zijn toekomst, ongeacht zijn achtergrond. Onderwijs is bovendien essentieel
voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het
bevorderen van verbinding en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord
zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en
op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich
hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen.
Het begint bij de basis
Vroeg- en voorschoolse ontwikkeling
Voorkomen is beter dan genezen. Door goede screening wordt voorafgaand aan
de basisschool al vastgesteld of kinderen een achterstand hebben. Zij verdienen de
juiste hulp zodat geen structurele achterstand ontstaat. Daarom moet er voldoende
aanbod zijn van vroeg- en voorschoolse educatie. Als ouders van deze kinderen het
Nederlands ook niet goed beheersen, moeten zij welkom zijn om aan te sluiten. D66
streeft ernaar dat alle Capelse kinderen zonder achterstand doorstromen naar groep
3. D66 wil geen segregatie en wil dat kinderen van jongs af aan omgaan met kinderen
uit alle lagen van de bevolking.
In elke wijk openbaar basisonderwijs
D66 is voorstander van brede, algemeen toegankelijke scholen in elke wijk. Waar
mogelijk worden samenwerkingsverbanden opgezocht met onderwijsorganisaties
en educatieve partners, bij voorkeur in de vorm van Integrale Kindcentra. Scholen,
kinderopvang, maar ook bibliotheek, CJG en andere partners bundelen hier de
krachten om onze jeugd een zo stevig mogelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs
te bieden.
Ondersteuning voor kwetsbare kinderen
Ieder kind moet de kans hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. D66 wil
daarom dat scholen met een bijzonder kwetsbare populatie faciliteiten krijgen om ook
deze kinderen op het gewenste niveau te krijgen.
Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en alle leerlingen
moeten de aandacht krijgen die zij verdienen. D66 wil onderwijsarrangementen op
maat. Samenwerking van regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs op één locatie
is gewenst, zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen de Fontein en de Balans.
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Voortgezet onderwijs werkt samen
In onze moderne samenleving is het hebben van alleen een diploma vaak niet meer
genoeg. Het beschikken over een indrukwekkend cv en een goed netwerk wordt
steeds belangrijker voor een goede kans op de arbeidsmarkt. Capelse jongeren moeten
zich toekomstgericht ontwikkelen. D66 vindt daarom dat het voortgezet onderwijs
gestimuleerd moet worden om nog meer samenwerking te zoeken met bedrijven,
maatschappelijke instellingen en voor- en vervolgopleidingen.
Maatschappelijke stages zijn een onderdeel van deze samenwerking en voor veel
jongeren een eerste aanraking met bijdragen aan de samenleving. D66 wil deze
stages ondersteunen, evenals samenwerkingsprojecten waarbij middelbare scholieren
en mbo-studenten kunnen worden ingezet in onderzoeksopdrachten vanuit de
hogeschool of universiteit.
School als een prettige, veilige en transparante leeromgeving
School speelt een grote rol in de opvoeding van kinderen. Daarom is het belangrijk
dat niet alleen aandacht aan de reguliere vakken wordt besteed. Ook onderwerpen
als gezondheid, leefstijl, tolerantie ten opzichte van een andere religie of geaardheid
en veiligheid op scholen moeten onder de aandacht worden gebracht. Vanuit het
gelijkheidsprincipe worden alle stromingen gelijk behandeld.
Pesten is een structureel probleem waar moeilijk grip op te krijgen is. Het heeft grote
gevolgen voor de betrokken kinderen en daarom is constante aandacht nodig. Alle
kinderen moeten school als een positief klimaat ervaren. Wij willen daarom dat de
scholen het programma De Vreedzame School invoeren, zodat kinderen leren open te
staan voor verschillen en om te gaan met conflicten.
D66 is voorstander van invoering van Vreedzame Wijken als ondersteuning bij de
opvoeding van kinderen.
D66 hecht veel waarde aan de rol van medezeggenschap binnen de scholen. Een
voorwaarde hiervoor is dat scholen transparant zijn over zaken als financiën en
kwaliteitsprestaties. De gemeente zal schoolbesturen erop aanspreken als dat niet
goed functioneert.
Naar maximale talentontwikkeling
Elk kind heeft talenten en moet de kans krijgen om deze te ontwikkelen. Daarom wil
D66 dat de Capelse jeugd kennismaakt met veel verschillende disciplines. Gastlessen
vanuit het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en ook vanuit de gemeente zelf zijn
vanzelfsprekend. Aandacht voor culturele disciplines, zoals muziek, theater en dans,
is net zo belangrijk.
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vervolg maximale talentontwikkeling
Talentontwikkeling stopt niet na schooltijd, ook dan moeten er voldoende aansluitende
mogelijkheden zijn voor het kind om zich te ontwikkelen. Wij willen daarom meer
geld vrijmaken voor een breed en structureel aanbod van (na)schoolse activiteiten in
samenwerking met de scholen. Dit aanbod is toegankelijk via Schoolbreed Capelle.
Een voorwaarde van het ontwikkelen van talenten is natuurlijk dat de basisvaardigheden
op niveau zijn. Voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben of leerlingen die
zich extra willen ontwikkelen wil D66 in samenspraak met de scholen onderzoeken of
onderwijstijdverlenging, weekend- en zomerscholen mogelijk zijn.

Vroegtijdige schoolverlaters
Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Capelle neemt gestaag af, maar is relatief
nog steeds hoog. D66 wil dat er vanuit de gemeente permanente aandacht blijft
voor het voorkomen dat leerlingen afhaken. Om schooluitval te voorkomen willen wij
goed in kaart hebben welke leerlingen ongeoorloofd verzuimen en waarom zij dat
doen. Scholen moeten daarvoor intensief samenwerken met leerplicht en jeugdzorg.
Ook ouders zijn een belangrijke partner en horen goed op de hoogte te zijn van de
voortgang van hun kind. De Jonge Krijger grijpt adequaat in op het moment dat er
daadwerkelijk sprake is van schooluitval.

Inspelen op de toekomst
Met een toekomst waarin digitalisering en automatisering toenemen en de
bevolkingssamenstelling verandert, zal ook de arbeidsmarkt snel veranderen. Vele
bedrijven verwachten in de komende jaren te maken te krijgen met een groot tekort
aan technisch personeel. In de zorgsector is al geruime tijd een tekort aan handen.
D66 wil nadrukkelijk het onderwijs in techniek en de zorg stimuleren.
Kinderen moeten hiermee al op de basisschool kennismaken, met als doel dat er vaker
voor deze vakken wordt gekozen op het voortgezet en hoger onderwijs. Hogescholen
en bedrijven kunnen een maatschappelijke functie vervullen via het bieden van expertise
en stages aan jongeren.
Jongeren tot 27 jaar met weinig kansen op de arbeidsmarkt worden omgeschoold.
Samen met het onderwijs, Werkplein en De Jonge Krijger maakt de gemeente een
effectieve aanpak.
We leven in een global village waar het beheersen van een vreemde taal steeds
belangrijker wordt. D66 wil daarom dat in Capelle voldoende tweetalig onderwijs op
alle niveaus aanwezig is.

Het begint bij (digi)taal
D66 wil dat elke Capellenaar beschikt over de basisvaardigheden om mee te doen in
onze moderne samenleving. Lezen en schrijven hebben hierbij de prioriteit. D66 wil de
laaggeletterden in Capelle de kans geven om de Nederlandse taal beter te beheersen.
Het Werkplein en de Stichting Welzijn spelen daarin een essentiële rol via het signaleren
van laaggeletterdheid. Het Taalpunt in de bibliotheek krijgt een belangrijke taak in het
verbeteren van het taalniveau.
Digitaal vaardig zijn wordt steeds belangrijker. Je ontkomt er bijna niet aan, of het nu
gaat om contact met andere mensen, het zoeken naar werk of gewoon even online
winkelen. Ook steeds meer overheidsdiensten verlopen digitaal en het is belangrijk
dat iedereen daarmee uit de voeten kan. Capellenaren wordt de kans geboden de
digitale vaardigheden te verbeteren. D66 wil het project Digitaal Meedoen voortzetten
en integreren in het (Digi)Taalpunt.

Nieuwkomers
D66 wil dat nieuwkomers zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan in de
Nederlandse maatschappij. De eigen kracht van nieuwkomers moet zo veel mogelijk
worden benut in een maatwerkaanpak. Naast taalverwerving en integratie met
burgerschapswaarden staat een leer-en (vrijwilligers)werktraject centraal in de aanpak.
Voor de jeugd en jongeren zullen internationale schakelklassen beschikbaar blijven zo
lang het nodig is.
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Nieuwbouw, herstructurering en beheer van schoolgebouwen
De gemeente heeft in samenspraak met de scholen de regie over de schoolhuisvesting.
In de komende periode wil D66 de huisvestingsproblemen van scholen met te weinig
leerlingen oplossen door te kiezen voor het bundelen van functies, zoals het toevoegen
van een integraal kindcentrum. Afwegingen tussen nieuwbouw en renovatie zullen
zorgvuldig worden gemaakt, waarbij renovatie, indien mogelijk, in principe de voorkeur
heeft voor D66. Als tot nieuwbouw wordt overgegaan wordt gekozen voor een flexibel
gebouw, waarin het makkelijk is om ook andere functies te huisvesten. Bijvoorbeeld
door rekening te houden met een aparte ingang of eigen sanitaire voorzieningen.
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Betrokken bij bedrijven, ondernemers
en ZZP-ers
Direct betrokken en benaderbaar
Ondernemers zijn vooral met hun bedrijf bezig. De gemeente heeft een faciliterende,
ontzorgende en bemiddelende rol. D66 wil dat de gemeente een actieve relatie
onderhoudt met de Capelse en regionale ondernemers en hun brancheorganisaties.
De gemeente houdt een vinger aan de pols over de ontwikkeling van de lokale
economie op het niveau van de ondernemer. Directe contacten zijn ook hard nodig
om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Daarnaast wil D66
dat vragen van ondernemers snel en adequaat worden afgewikkeld.
Ondernemersspreekuren zorgen voor een laagdrempelige mogelijkheid om met de
wethouder in contact te komen. Uiteraard onderhouden de gemeente en de wethouder
ook op eigen initiatief contact met bedrijven en organisaties. D66 wil dat er speciale
aandacht uitgaat naar de top 20 grootste werkgevers, de top 10 grootste groeiers
en de top 10 meest duurzame bedrijven. Voor de grootste groeiers en het beste
duurzaamheidsresultaat wordt elk jaar een ondernemersprijs toegekend.
D66 wil dat de gemeente actief inzet op het leggen van relaties tussen partijen, zoals
onderwijs en ondernemers, en ondernemers en instellingen. Relaties tussen onderwijs
en ondernemers dragen bij aan het oplossen van knelpunten, zoals het voorkomen
van vroegtijdig schoolverlaten, het beschikbaar zijn van voldoende stageplaatsen en
het voorbereiden op een goede beroepskeuze.
D66 wil dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor ondernemers, door
een uitstekende kinderopvang en (digitale) infrastructuur en goed openbaar vervoer.
Startende ondernemers kunnen voor nieuwe dynamiek zorgen. D66 wil daarom
startende ondernemers drie jaar vrijstellen van onroerendzaakbelasting. Daarnaast wil
D66 dat de gemeente stimuleert leegstaande bedrijfsgebouwen om te vormen tot
bedrijfsverzamelgebouwen voor starters en zzp-ers.

Verstevigen van de economische basis
De digitalisering en verduurzaming van de economie biedt volop kansen. Ook in Capelle
moeten wij inzetten op deze sectoren om onze economische basis te versterken.
D66 wil dat we als gemeente actief bedrijven en organisaties werven, die actief zijn
in het ontwikkelen van nieuwe digitale toepassingen, verduurzaming, vergroening,
robotisering, kunstmatige intelligentie en Big Data. Uiteraard stellen we van tevoren vast
wat er nodig is om aantrekkelijk te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen
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Verstevigen van de economische basis (vervolg)
van bedrijfsterreinen, nieuwe toepassingen voor onze gemeente laten ontwikkelen en
het introduceren van supersnel internet. Voor onze welvaart zijn we mede afhankelijk
van onze internationale oriëntatie.
Groei krijgt de ruimte door bemiddeling en ondersteuning te bieden voor startups en
scaleups bij het verkrijgen van (flexibele) werkruimte en plaats om elkaar te ontmoeten
en kennis te delen.
Gezien onze ligging naast de wereldhaven van Rotterdam en onze ligging in de
Randstad en de beschikbaarheid van kantoren wil D66 onze positie als mogelijke
vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven promoten. De gemeente zal hiervoor het
initiatief moeten nemen en promotie van Capelle als vestigingsplaats samen met de
ondernemers opzetten.
Capelle als aantrekkelijke vestigingsplaats
D66 vindt dat actief moet worden gezocht naar regionale samenwerking bij het
aantrekken van bedrijven en het promoten van clusters van bedrijven en instellingen
die in dezelfde branche of in dezelfde technologie opereren, zoals robotisering, energie
en digitalisering.
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.
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Capelle als aantrekkelijke vestigingsplaats (vervolg)
De mate van leegstand op het Rivium was en blijft zorgwekkend. De negatieve publiciteit
in diverse bladen over de leegstand is niet goed voor Capelle als aantrekkelijke
vestigingsplaats. D66 wil het Rivium samen met belanghebbenden omvormen tot
een gebied waar ook wonen en horeca een onderdeel van zijn. Aanvullend openbaar
vervoer zoals de waterbus moet worden ingezet om de bereikbaarheid te verhogen.
De IJsseloever kan omgevormd worden tot een boulevard met de mogelijkheid van het
aanmeren van boten.
De bedrijfsterreinen in Capelle zullen bij de tijd moeten blijven om aantrekkelijk te
blijven voor ondernemers. D66 vindt dat de gemeente een actief innovatiebeleid moet
voeren om de bedrijfsterreinen aantrekkelijk te houden. Een Bedrijven Investerings
Zone (BIZ) kan hierbij een belangrijke rol spelen. Onder innovatie verstaan wij ook
passend openbaar vervoer, ruimte voor elektrische auto’s, goede bereikbaarheid met
de fiets, high speed internet en verduurzaming.
D66 wil dat de gebouwen en omgeving in heel Capelle zodanig worden aangepast dat
deze energie-neutraal worden en de omgeving wordt vergroend.
Kansen bieden aan lokale bedrijven
D66 wil zo veel mogelijk kansen bieden aan lokale bedrijven om mee te dingen
naar gemeentelijke opdrachten. Dit kan door actief lokale ondernemers en/
of ondernemersclubs te benaderen en te vragen mee te dingen. Ook (tijdelijke)
samenwerkingsverbanden tussen ondernemers moeten mee kunnen dingen.
Fysieke winkels en Webwinkels
Webwinkels zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ondernemers met een
fysieke locatie ondervinden meer concurrentie, doordat een steeds groter deel van de
bestedingen wordt gedaan bij webwinkels. D66 wil onderzocht hebben welke gevolgen
dit heeft voor de verschillende winkelcentra. De vraag is ook: zijn ze levensvatbaar? Wat
zijn de mogelijkheden voor de toekomst? D66 vindt het toelaten van andere activiteiten
dan winkels een goede optie om winkelcentra levendig te houden.
Om fysieke winkels en winkelcentra aantrekkelijk te houden zullen winkeliers meer
inspanning moeten verrichten. D66 gaat ervan uit dat de winkeliers het beter weten
dan wie dan ook. De gemeente moet zorgen dat de winkelcentra goed bereikbaar zijn.
Als het over de directe omgeving van winkelcentra gaat, speelt de gemeente samen
met de belanghebbenden een rol. Voorbeelden zijn het nieuwe stadscentrum en het
aantrekkelijker maken van de Scholver.
Webwinkels bieden een kans. Capelle heeft goede ontsluitingen naar de rest van
Nederland en als gemeente hebben we diverse webwinkels binnen onze grenzen.
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Voor de werkgelegenheid voor mensen op diverse niveaus is het een stimulans meer
webwinkels aan te trekken. D66 vindt dat dit in de promotie van Capelle duidelijk moet
worden opgenomen.
De weekmarkt
De wekelijkse markt in het centrum is waardevol voor veel inwoners. D66 vertrouwt erop
dat ook na de realisatie van het nieuwe centrum zijn plek en zijn functie behouden blijft.
D66 is een voorstander van het handhaven van de weekmarkt op het Pier Panderplein
in Schollevaar.
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.
Veiligheid
Veilig kunnen winkelen en ondernemen is noodzakelijk. In de afgelopen jaren is al
veel gebeurd, mede op initiatief van de bedrijven zelf. Alle winkelgebieden en
bedrijventerreinen zouden moeten inzetten op het verkrijgen van het Keurmerk Veilig
Ondernemen.

Werken nu en straks
Werken is voor heel veel mensen naast een manier om geld te verdienen voor je
eigen onderhoud ook een manier je tijd zinvol te besteden, om erkenning te krijgen
en mee te doen in de maatschappij. Aan het krijgen van een baan en het houden
van werk zitten belangrijke aspecten, waarvoor D66 zich gaat inzetten.
Inspelen op digitalisering en verduurzaming
Organisaties zijn volop bezig niet alleen routinewerk te automatiseren, maar ook
steeds meer werk van middelbaar en hoger niveau. Dat heeft consequenties voor
organisaties. Mensen kunnen te maken krijgen met het verlies van een deel van hun
taken en daarmee ook een deel van hun werk.
Daarnaast zorgt de verduurzaming van onze economie voor een vraag naar mensen
met andere competenties.
D66 wil dat de gemeente onderzoekt welke consequenties de digitale ontwikkeling
en de verduurzaming van de economie heeft voor de ondernemingen in Capelle. Dit
onderzoek kan leiden tot een actieplan voor herscholing en/of het aantrekken van
nieuwe bedrijven. De gemeente heeft hier beperkte invloed en samenwerken met
werkgevers, scholen en de regio is noodzakelijk.

Langer doorwerken is een uitdaging
We moeten langer doorwerken, maar het perspectief voor 50-plussers op de
arbeidsmarkt is niet altijd goed. Ouderen die hun baan kwijtraken komen moeilijk aan
de slag en zien zich nogal eens gedwongen als zzp'er te starten. D66 wil dat de
gemeente, samen met de Kamer van Koophandel, ondernemers en zzp'ers met elkaar
in contact brengt om gezamenlijk de startmogelijkheden af te tasten. Daarnaast kan
de gemeente zelf ook een rol spelen door voor tijdelijke opdrachten ook startende
zzp'ers in aanmerking te laten komen.
D66 wil meer aandacht voor ouderen op de arbeidsmarkt. Met voorlichting kan de
gemeente vooroordelen proberen weg te nemen en ondernemers stimuleren om
ouderen aan te nemen. Van de gemeente wordt een voorbeeldfunctie verwacht.
Van de bijstand naar werk
Betaald werk voor alle Capellenaren die kunnen werken is het uitgangspunt voor D66.
Goed voor de mensen zelf en goed voor de financiële positie van de gemeente. De
arbeidsmarkt is op dit moment gespannen met ongeveer 200.000 vacatures. Dit is de
gelegenheid om vanuit de bijstand in een baan terecht te komen. Van mensen met een
bijstandsuitkering mag worden verwacht dat zij zich maximaal inzetten om weer een
betaalde baan te krijgen. Toch lukt het niet voldoende om mensen weer aan het werk
te krijgen. D66 vindt dat de oorzaken waarom dit niet lukt duidelijk moeten zijn. D66 wil
daarbij werkzoekenden meer regie geven over hun eigen re-integratietraject.
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We stimuleren daarbij wederkerigheid. D66 wil dat het Werkplein werkzoekenden
stimuleert en ondersteunt om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen,
waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Samenwerking
van Werkplein met de vrijwilligersvacaturebank is daarbij logisch. D66 begrijpt, dat
dit extra tijdelijke inzet van een coach kan betekenen. Hiervoor moet extra budget
beschikbaar komen.
Bestrijding van jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Voor jongeren moet er
zicht zijn op betaald werk.
D66 wil dat het Werkplein experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om
de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er
veel situaties waarin iemand die gaat werken netto minder overhoudt dan met een
bijstandsuitkering met toeslagen. Dat stimuleert mensen niet. De gemeente moet deze
armoedeval beperken, bijvoorbeeld door zelf ruimte te zoeken om te experimenteren
met werken met behoud van uitkering voor een bepaalde periode. Voor dit onderwerp
en de oplossing ervan wil D66 ook aandacht vragen in de Tweede Kamer.
D66 wil ook dat de gemeente intensiever samenwerkt met het UWV om te voorkomen
dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken. Daarnaast moet de gemeente
aandacht geven aan de niet-uitkeringsgerechtigden om te voorkomen dat hun afstand
tot de arbeidsmarkt nog verder wordt vergroot.
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Van de bijstand naar werk (vervolg)
D66 vindt daarom het creëren van de juiste randvoorwaarden voor werkgelegenheid
een top prioriteit. Capelle moet een aantrekkelijke gemeente zijn voor werkgevers
en kansen bieden aan ZZP'ers. De gemeente kan vooroplopen in het bieden van
werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werkkansen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere
partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.
D66 vindt dat voor het toekennen van bijstand een duidelijke toetsing moet
plaatsvinden. Fraude moet actief en effectief worden bestreden. Voor fraudebestrijding
moet voldoende mankracht beschikbaar zijn.
Statushouders krijgen wat D66 betreft specifieke aandacht om (1) zo snel mogelijk de
Nederlandse taal te beheersen en werkervaring op te doen en (2) om in een betaalde
baan aan de gang te gaan. Van statushouders wordt verwacht dat zij zich hiervoor
inzetten. D66 vindt dat via het Werkplein extra inzet wordt gepleegd om statushouders
naar betaald werk te krijgen. Betaald werk is een effectieve manier om meer te
integreren. D66 vindt dat de gemeente de regie moet krijgen over het volgen van
taalcursussen.
Stichting Capelle Werkt zorgt voor het verkrijgen van arbeidsritme. Capelle Werkt zal
zoveel mogelijk passende banen vinden voor de deelnemers, echter zonder dat het
leidt tot verdringing van werknemers uit reguliere banen.
Voor Capelle Werkt moet een toekomstbestendig plan komen, dat aansluit bij de
behoefte van werkgevers, GR IJsselgemeenten en werkzoekenden.
Het Werkplein blijft bestaan komende periode. Een makkelijke toegang voor werkgevers
is essentieel. D66 wil regelmatig evalueren hoe succesvol het Werkplein is met het
naar betaald werk krijgen van werkzoekenden. Zo nodig wordt er bijgestuurd. Het
aantal mensen zonder betaald werk moet in Capelle naar beneden.
D66 wenst een doelmatige uitvoering van de Participatiewet. Als dat kan in
samenwerking met Promen, als het nodig is in andere verbanden.
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Op weg naar Duurzaamheid
Klimaatveranderingen merken we allemaal. Opwarming van de aarde
door CO2 en andere broeikasgassen, zwaardere regenbuien en warmere
jaren. Meer wateroverlast in kelders en op wegen. Reden genoeg om
fors in te zetten op het tegengaan van deze klimaatveranderingen.
Internationaal en nationaal hebben wij afspraken gemaakt om in actie te
komen. Dit doen wij door het terugdringen van het gebruik van fossiele
brandstoffen door enerzijds minder energie te gebruiken, en anderzijds
door het gebruik van wind, zon en aardwarmte. En natuurlijk zet D66
ook in op het hergebruik van grondstoffen - afval bestaat immers niet!
D66 ziet ook de kansen die deze transitie van fossiele naar duurzame
energie biedt: een schonere stad maar zeker ook economische kansen
voor innovatieve ondernemingen en bedrijven op het gebied van
duurzaamheid.
Om de transitie te helpen financieren wil D66 de opbrengst van de
verkoop van de Eneco aandelen inzetten voor een duurzaamheidsfonds.

(vervolg) op weg naar duurzaamheid
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Inzetten op energiebesparing en energietransitie
Minder energie gebruiken betekent energie besparen. Daarom wil D66 het
energiebewustzijn bij Capellenaren, eigenaren en ondernemers vergroten. Dit kan
bijvoorbeeld door meer inzicht te creëren in het verbruik van stroom, gas en warmte.
Het uitlenen van een slimme meter kan al meer inzicht geven. De overgang naar LED
bespaart direct stroom. Daarnaast is betere isolatie van onze huizen en gebouwen
noodzakelijk. De energiebesparing moet oplopen tot 35% in 2030, dus we moeten nu
in actie komen.
Het opwekken van energie (elektriciteit en warmte) zal meer dan in het verleden lokaal
gaan gebeuren. Energietransport kost geld en veel bronnen van energie liggen bij ons
in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte en zonnepanelen op onze daken. In
2022 moet 17% van de energievoorziening duurzaam zijn, dat is nu pas 2,2%.
D66 wil Capellenaren, ondernemers, VvE’s en gebruikers en eigenaren van
bedrijfspanden stimuleren bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. D66 vindt
dat er concrete maatregelen op tafel moet komen om iedereen te helpen de stap te
zetten naar energiebesparing en duurzame energie.
•
In 2019 hebben alle buurten en bedrijven voorlichting gekregen over de
mogelijkheden om energie te besparen, o.a. door middel van de Woonwijzerwinkel en
collectieve acties als buurt voor buurt.
•
Eigen initiatief verdient support! D66 wil een Duurzaamheidsloket bij de
gemeente waar Capellenaren, organisaties, gebouweigenaren en ondernemers worden
ondersteund bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en waar innovatieve
projecten worden gestimuleerd en waar kennis kan worden gedeeld. Bij dit loket is
specialistische kennis aanwezig.
•
Iedereen moet de stap naar duurzaam kunnen maken. Naast voorlichting
moeten ook nieuwe en bestaande financieringsmogelijkheden worden onderzocht en
onder de aandacht worden gebracht. Het Duurzaamheidsfonds kan hierbij een rol
spelen.
•
Groene belastingmaatregelen zoals lagere
duurzaamheidsmaatregelen worden onderzocht.

OZB

bij

het

nemen

van

•
D66 wil dat alle nieuw te bouwen huizen en bedrijfspanden per 1 juli 2018 niet
meer op het aardgasnet worden aangesloten, en voldoen aan de hoogste energieklasse.

Inzetten op energiebesparing en energietransitie (vervolg)
•
Bestaande bedrijfspanden moeten wettelijk per 2023 minimaal voldoen aan
energieklasse C, D66 zet in op het minimaal bereiken van energieklasse B door het
aanbieden van energiescans, voorlichting en ontzorging via het Duurzaamheidsloket.
Gebruikers en eigenaren van gebouwen worden actief benaderd en gestimuleerd om
de stap naar duurzaam te maken. De gemeente maakt het energielabel van openbare
gebouwen zichtbaar.
•
D66 ziet zonnepanelen als een uitstekende mogelijkheid om duurzame energie
op te wekken en ziet door een gerichte aanpak mogelijkheden om de komende vier
jaar 80.000 zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast wil D66 ook 3000 zonnecellectoren
geïnstalleerd zien en 5000 woningequivalenten aansluiten op een warmtenet.
•

Een proef met aardwarmte voor een gebouw met een collectieve verwarming.

•
D66 is voorstander van een actieplan per gebied, wijk of buurt om tot energie
neutrale wijken te komen. De uitvoering van deze actieplannen start in 2019.
•
D66 is een voorstander van een buurtaanpak. Te grootschalige aanpak werkt
stroperig en mensen voelen zich minder betrokken. Eigen initiatief moet daarom
ondersteund worden. Met ondersteuning bedoelen wij onder andere het delen van
kennis- en ervaring, soepele verwerking van procedures, helpen bij collectieve inkoop
of innovatieve ideeën uitwerken. Een goed voorbeeld van eigen initiatief is het Energie
Collectief Capelle.
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•
Er zal een specifieke prestatieafspraak met Havensteder opgezet moeten
worden om het huurwoningenbestand ook duurzamer te maken.
•

D66 wil leges op duurzame bouwprojecten de komende vier jaar schrappen.

•
De gemeentelijke organisatie is zelf zo duurzaam mogelijk op het gebied van
gebouwen, werken en vervoer.Capelle behoort tot de vijf dichtstbevolkte gemeenten
van Nederland. Voor extra windturbines is geen plaats, wel zijn kleine windturbines op
daken onder voorwaarden mogelijk.
Milieu, afval en recycling
Grondstoffen zijn schaars en als afval schadelijk voor het milieu. D66 is voorstander
van actieve voorlichting aan bewoners en bedrijven om hen bewuster te maken over
wat we weggooien. Hergebruik moet worden gestimuleerd. Dit kan door initiatieven op
dit gebied te stimuleren en bijvoorbeeld van een startsubsidie te voorzien.
Kringloopwinkels en het Repaircafé leveren een belangrijke bijdrage door reparatie
en hergebruik. Ook het delen van goederen, zoals (elektrische) vervoermiddelen,
speelgoed en gereedschap, wordt gestimuleerd.

Milieu, afval en recycling (vervolg)
Vermindering van de hoeveelheid afval en afvalscheiding moet meer worden
gestimuleerd. D66 wil de afvalstroom naar beneden brengen door gerichte voorlichting
over afvalscheiding, het verminderen van de hoeveelheid afval en het stimuleren van
hergebruik. Bewoners van flats en appartementsgebouwen hebben vaak beperkte
mogelijkheden om binnen een gebouw afval te scheiden. D66 wil dat de gemeente
samen met de bewoners en eigenaren de mogelijkheden om afval te scheiden
onderzoekt en helpt te vergroten.
D66 vindt dat de vervuiler in principe betaalt, daarom hoort het invoeren van Diftar tot
de mogelijkheden om de hoeveelheid afval te verlagen. Bij Diftar betaalt iedereen voor
de hoeveelheid die je weggooit.
In 2024 moeten alle daken asbestvrij zijn. D66 wil dat de gemeente een
voorlichtingscampagne opzet om eigenaren te bewegen in actie te komen. Alle daken
van gemeentelijk en maatschappelijk onroerend goed moeten asbestvrij zijn.

Vergroening van onze woonomgeving
Door de klimaatverandering krijgen we meer wateroverlast. Meer groen is een
aantrekkelijke en effectieve manier om de waterbergingscapaciteit te vergroten.
D66 wil samen met het Hoogheemraadschap Capellenaren, VvE’s en ondernemers
actief benaderen om de hemelwaterafvoer te ontkoppelen van het vuilwaterriool.
Alternatieven zijn het regenwater op eigen terrein op te slaan, het vergroenen van
tuinen, de hemelwaterafvoer aansluiten op de schoonwaterafvoer en het stimuleren
van groene daken. D66 vindt dat de gemeente regentonnen beschikbaar moet stellen
voor huiseigenaren en bedrijven, die ontkoppeld worden van het openbare riool.
Natuurlijk geeft de gemeente hierbij het goede voorbeeld door de hoeveelheid beton
en stenen in de openbare ruimte terug te brengen en groene parkeerplaatsen aan te
leggen. In 2027 is 5% van de daken groen.
Niet iedereen is ervan op de hoogte dat de putten op straat niet gebruikt mogen
worden voor de afvoer van verontreinigd water. D66 vindt dat voorlichting dit moet
veranderen.

Duurzaam in een slimme stad
D66 wil een slimme samenwerking met partners als het Hoogheemraadschap,
Havensteder en Stedin zodat bij ophogingsprojecten de bewoners en gebouweigenaren
direct en vooraf betrokken worden met voorlichting over regenwaterafkoppeling van
het riool en de alternatieve manieren van regenwaterafvoer. Daarnaast wil D66 dat het
electriciteitsnetwerk wordt voorbereid op de toename van de zonnepanelen en dat de
tuinen en openbare ruimte worden vergroend, waar mogelijk. Om dit te kunnen doen
maken we gebruik van elkaars informatie.
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Duurzaam in een slimme stad (vervolg)
•
D66 wil dat slimmer gebruik wordt gemaakt van digitalisering; het pas legen van
vuilcontainers nadat een seintje is gekomen is hiervan een mooi voorbeeld.
•
D66 wil dat huurders en VvE’s worden gestimuleerd om opbrengsten van
energiebesparende maatregelen weer in te zetten voor nieuwe maatregelen.
•
Jong geleerd is oud gedaan: projecten op scholen over afval, energie en groen
wordt geïntensiveerd.
•
De grote beweging om naar een meer duurzame samenleving te komen,
levert banen op (nieuwe installaties, etc.) en het dwingt ons creatief te zijn om nieuwe
oplossingen te bedenken op het gebied van energieopwekking, besparing, enz. Er
ontstaan dus kansen voor bedrijven om opdrachten te verwerven en voor starters om
een baan in duurzaamheid te vinden.
•
D66 vindt dat bedrijven, scholen en organisaties op het gebied van duurzaamheid
gestimuleerd moeten worden om samen te werken aan projecten en het bedenken van
innovaties.

25

Zorgen voor elkaar
Gezondheid en zorg
Gezondheid is ons grootste goed. D66 gaat uit van
positieve gezondheid. Wij geloven in de eigen kracht
van mensen om mee te doen, ook als je sociale,
fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Soms is daar
een steun in de rug voor nodig. Actief zijn, meedoen
en het hebben van sociale contacten zien wij als
onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid.
Onze stad moet bewoners nog meer uitnodigen om
actief mee te doen, zowel op fysiek als sociaal gebied.
De manier waarop de buitenruimte is ingericht nodigt
uit tot bewegen. Voorzieningen waar Capellenaren
elkaar kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld samen kunnen eten zijn voor iedereen dichtbij.
Wanneer we elkaar kennen wordt vereenzaming en zorgmijding teruggedrongen. Initiatieven
van Capellenaren op het gebied van zorg en ondersteuning worden actief ondersteund.
D66 vindt dat het krijgen van passende zorg laagdrempelig moet zijn met simpele
procedures, waarbij de eigen regie voorop staat. D66 ziet dat Capellenaren niet altijd weten
waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dat is begrijpelijk, want de maatschappij wordt
steeds ingewikkelder. D66 wil daarom dat duidelijk wordt dat de Stichting Welzijn het eerste
aanspreekpunt is voor vragen - via de Huizen van de Wijk en een centraal telefoonnummer.
Huizen van de Wijk moeten snel worden uitgerold naar andere wijken. Huizen van de Wijk
zijn een laagdrempelige schakel tussen Capellenaren en professionele zorgaanbieders. De
vrijwilligers zijn nauw betrokken bij het goed functioneren van de Huizen van de Wijk en
hebben daarin ook zeggenschap.
D66 wil kijken vanuit de Capellenaar: wat heeft hij of zij nodig en welk passend aanbod
hoort daarbij. We kijken daarbij [-in beginsel breed - van inkomen en gezonde levensstijl tot
zingeving en participatie – naar wat daadwerkelijk nodig is en wie dat kunnen bieden. D66
heeft daarbij oog voor de belasting van de omgeving. Ook geldt natuurlijk dat bewoners
(van elke leeftijd!) 1 professional hebben als aanspreekpunt voor hun ondersteuning. Voor
Jeugdhulp en Jeugdzorg geldt één gezin, één plan.
De huisartsen zijn een belangrijke schakel in het signaleren van ontwikkelingen op het gebied
van zorg en welzijn en het doorverwijzen van hun patiënten. Niet alleen naar de zorg, maar
ook naar welzijns- en sportactiviteiten. Maar er zijn natuurlijk meer ogen en oren in de wijk,
winkelcentra en ook thuis. D66 wil kijken hoe we hen nog beter kunnen betrekken bij het
samen vormgeven van de samenleving.
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Gezondheid en zorg (vervolg)
Met zorgaanbieders worden duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit van hun
aanbod. Hierop wordt actief gestuurd.
Capellenaren zijn zeer divers in achtergrond en geaardheid (LHBTI) en juist in zorg en
ondersteuning is het belangrijk dat de hulp aansluit bij deze diversiteit.
Bij hulp en ondersteuning spelen de vele vrijwilligers een cruciale rol. D66 is blij dat
veel mensen zich voor anderen inzetten. Welzijn Capelle ondersteunt hen daarbij en
levert de professionals voor het voorlichtingswerk en ondersteuning. D66 vindt dat
vrijwilligers en mantelzorgers door de gemeente betaalde training moeten kunnen
krijgen om hen beter toe te rusten voor specifieke taken bij bijvoorbeeld langdurige
zorg.
D66 wil een dementievriendelijke gemeente zijn, waardoor Capellenaren met dementie
(en hun mantelzorgers) mee kunnen blijven doen.
Binnen onze gemeente wonen ook veel mensen met een licht verstandelijke beperking.
Voor hen is het extra lastig om hun weg te vinden in deze complexe maatschappij.
D66 wil meer bekendheid over deze groep: hoe zijn zij te herkennen en hoe kunnen zij
goed worden ondersteund. D66 wil een integraal plan van aanpak voor deze mensen.
D66 vindt keuzevrijheid in de zorg een groot goed, zowel ten aanzien van de
zorgaanbieder als de keuze voor een PGB. Mensen die kiezen voor een PGB worden
ondersteund bij het maken van keuzes. Cliëntondersteuning moet beter bekend
worden.
D66 vindt dat de zorg plaats vindt binnen door het rijk verstrekte budget. Zorg wordt
afgestemd met omliggende gemeenten om zorgtoerisme te voorkomen.
Armoedebestrijding
Het aantal kinderen dat in Capelle in armoede opgroeit blijft te hoog. D66 wil ervoor
zorgen dat zij gelijke kansen blijven krijgen, door inzet op vele fronten: vroeg- en
voorschoolse educatie zorgt voor een zo goed mogelijke start op school, BSN
zorgt voor een culturele opvoeding en het ontdekken van eigen talenten en door
het Jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds worden ook financiële belemmeringen
weggenomen. Inzet is natuurlijk ook om hun opvoeders zo snel mogelijk financieel
weer op weg te helpen. D66 wil dat altijd een budgetcursus wordt aangeboden, waarbij
voornamelijk ook de schooljeugd preventieve financiële opvoeding krijgt.
Schuldhulpverlening start binnen een maand na aanmelding. De gemeente heeft de
regierol bij schuldhulpverlening. In huishoudens met een minimuminkomen spelen
vaak meerdere problemen (financieel, gezondheid en werkloosheid) tegelijk.
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D66 wil dat er een integrale probleemaanpak komt voor deze huishoudens. De gemeente
heeft de regierol en werkt intensief samen met de partners zoals vrijwilligersorganisaties,
Werkplein en maatschappelijk werk.
Vrijwilligers en Mantelzorg
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Dat is niet voor niets, want met onze
vele vrijwilligers beschikken wij over een uitermate sterk maatschappelijk middenveld
in Capelle. Vrijwilligers in Capelle zijn actief in allerlei aspecten van de samenleving.
Dat gaat van Speel-O-Theek Berend Botje en de vele sportverenigingen tot de
vervoersdienst van Stichting Hulpdienst Capelle. De gemeente speelt een belangrijke
rol bij het ondersteunen en faciliteren van deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit
van de bewoners.
D66 neemt vrijwilligers serieus als partners in het werken aan een beter Capelle.
Vrijwilligers houden immers vele verenigingen draaiend en zetten zich belangeloos in
voor de samenleving. Daarom moeten vrijwilligers(organisaties) en de deskundigheid
van bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein vanaf het begin betrokken worden
wanneer beleid wordt gemaakt of veranderd.
Professionele coördinatie
Vrijwilligers kunnen steeds vaker worden gezien als onbetaalde professionals. Taken die
vroeger tot het domein van betaalde krachten behoorden, worden nu in toenemende
mate verricht door vrijwilligers. Daarmee nemen de risico’s en verantwoordelijkheden
toe.
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Vrijwilligers en Mantelzorg (vervolg)
D66 vindt coördinatie en ondersteuning van onze vrijwilligers door professionals
daarom erg belangrijk. Ook moet duidelijk zijn waar de grenzen van het vrijwilligerswerk
liggen en wanneer overdracht naar een professional nodig is. Vrijwilligers die zich
willen ontwikkelen, moeten in ieder geval voldoende de kans krijgen om cursussen en
trainingen te volgen. Zo profiteert iedereen.
Een zichtbaar en modern vrijwilligersplatform
Een goed vrijwilligersklimaat begint bij goed faciliteren. Het is belangrijk dat elke
Capellenaar weet waar hij terecht kan om vrijwilligerszaken te regelen. De gemeente
speelt hierin een actieve rol, als kennis- en opleidingscentrum en als ondersteuner van
vrijwilligersorganisaties bij het moderniseren van hun vrijwilligersbeleid. Het nieuwe
platform CapelleDoet is een stap in de goede richting van een optimaal vrijwilligersklimaat,
waarin het koppelen van hulpvragers en -aanbieders zo goed mogelijk moet verlopen.
Het is belangrijk dat het verplaatsen van het VrijwilligersInformatiePunt naar de wijken
niet ten koste gaat van de zichtbaarheid of leidt tot versnippering van informatie.
Capelle heeft een levendig vrijwilligersklimaat, maar er bestaat een tekort aan handen.
Het actief werven van vrijwilligers blijft altijd een aandachtspunt, met name onder
jongeren, omdat zij minder dan gemiddeld betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. D66 wil
graag dat de vrijwilligersbeurs weer periodiek wordt georganiseerd zodat iedereen op
een laagdrempelige wijze kennis kan maken met verschillende soorten vrijwilligerswerk.
Samenwerking met de vrijwilligersmakelaar is vanzelfsprekend.
Een toegankelijke subsidie en vrijwilligersverzekering
De gemeente heeft er enorm veel baat bij als burgers zelf initiatieven nemen die
bijdragen aan het verbeteren van Capelle. De drempel voor deze initiatieven moet zo
laag mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
hiervoor via een eenvoudige, snelle methode subsidie kunnen aanvragen, zonder
onnodige regels en bureaucratie. D66 vindt dat de gemeente deze verzoeken binnen
vier weken moet afhandelen. Voor vrijwilligers die werkzaam zijn binnen een organisatie
willen wij dat de vrijwilligersvergoeding blijft bestaan.
Iedere vrijwilliger en organisatie die zich inzet voor de samenleving is bij de gemeente
automatisch voorzien van een vrijwilligersverzekering. Daarvoor is geen administratie
of onnodige bureaucratie nodig. D66 is tevreden over de huidige vorm en houdt deze
graag in stand.
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Mantelzorg overkomt je
Vrijwilligers kiezen ervoor om zich in te zetten. Dat doen zij voor een beperkt aantal
uren en zij kunnen zelf bepalen wanneer zij hiermee willen stoppen. Mantelzorgers
hebben deze keuzevrijheid niet. De zorgvrager is een sociale relatie, waardoor er al
sprake is van een emotionele band vanaf de eerste dag. Deze zorg kan in sommige
gevallen oplopen tot wel 24 uur per dag, voor jaren achtereenvolgend.
In Capelle is bijna één op de vier volwassenen mantelzorger. Bijna 2.500 Capellenaren
verlenen meer dan 8 uur mantelzorg per week, van hen voelt bijna 70% zich overbelast.
D66 ziet zowel de fysieke als de mentale lasten die op de schouders van een
mantelzorger kunnen rusten. Respijtzorg, de mogelijkheid om de zorg (structureel of
incidenteel) tijdelijk over te dragen, is daarom erg belangrijk. Het biedt de mantelzorger
de ruimte en verlaagt de kans op overbelasting. We zetten ons in om de respijtzorg zo
goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.
Ten behoeve van Capelse mantelzorgers wil D66 verder dat:
Mantelzorgers ondersteund worden met trainingen en informatie;
Het Mantelzorgcafé vorm krijgt door Stichting Welzijn;
De functionaliteit van de mantelzorgpas wordt uitgebreid;
Bedrijven voorzien worden van betere informatie omtrent het begeleiden van
mantelzorgers.
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Jonger en ouder
D66 maakt van Capelle een stad die voor iedereen een plek heeft en waarin iedere
leeftijdscategorie zich thuis voelt. Gelukkig redden de meeste mensen zich prima en
hebben zij geen specifieke aandacht of hulp nodig, ook de jongeren en ouderen niet.
D66 ziet voor de gemeente een taak weggelegd waar het specifieke voorzieningen
voor jongeren en ouderen betreft. Wij constateren dat ook in Capelle de vergrijzing
de komende jaren toe zal slaan.
Woningen voor alle generaties
D66 vindt dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn waar ouderen tot op
latere leeftijd zelfstandig kunnen wonen. Wanneer zij op latere leeftijd de overstap
willen maken naar huisvesting met meer ondersteuning behoort deze in Capelle
voldoende beschikbaar te zijn. Jongeren, studenten en starters die op zoek zijn naar
een (betaalbare) woning moeten eveneens van onze stad hun thuis kunnen maken.
Goede jeugdvoorzieningen
D66 houdt jongeren graag in de stad. De gemeente moet daarom blijven peilen aan
welke voorzieningen jongeren behoefte hebben. Of het nu gaat om studieruimtes,
calisthenics parks of horecagelegenheden, we komen jongeren graag tegemoet om
van Capelle een gemeente te maken waarin zij zich thuis voelen. Waar mogelijk worden
jongeren zelf zo veel mogelijk verantwoordelijk voor deze voorzieningen.
Capsloc
Capsloc biedt als talenthouse een omgeving waar jong en oud de kans krijgt om zijn
of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen. D66 juicht dat natuurlijk toe. Wel is het
belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar de effectiviteit van Capsloc. Wij constateren
dat Capsloc tot op heden nog niet heeft kunnen bieden wat ervan verwacht werd. Dit
moet beter. Het gebouw bevindt zich straks in een prachtig cluster van voorzieningen,
wat mogelijk van positieve invloed is op het gebruik ervan.
Een daadkrachtige Jeugdraad
De Jeugdraad is als onafhankelijk adviesorgaan een belangrijke brug tussen jongeren
en de gemeentelijke politiek. Het biedt hen de kans om mee te denken en helpt met het
ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid. D66 ziet de Jeugdraad als serieuze
partner, voornamelijk wanneer het gaat over beleid dat jongeren aangaat. Daarom
worden de adviezen van de Jeugdraad aan de gemeenteraad gestuurd.
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Ouderen doen mee
Eenzaamheid onder ouderen
Bestrijding van eenzaamheid onder ouderen moet een speerpunt zijn voor de gemeente.
D66 wil voorkomen dat ouderen uit het zicht raken en versomberen. Verbinden is
daarbij het uitgangspunt. Professionals bekijken in samenwerking met vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem de hulpvraag en zoeken actief ouderen
op, bijvoorbeeld via huisbezoeken of een middagje samen de deur uit gaan.
De gemeente houdt contact
De welzijnssituatie van een oudere kan in een hoog tempo veranderen. Wij vinden het
daarom van essentieel belang dat de situatie van een oudere periodiek wordt gepeild.
Er wordt elk jaar contact opgenomen met alle ouderen vanaf 75 jaar om het welzijn
te inventariseren. Bij gebleken behoefte neemt de meest geëigende organisatie actie.
Een leven lang fit
Alle ouderen in heel Capelle worden gestimuleerd om fit te blijven. Fit zijn helpt
fysieke belemmeringen voorkomen en samen bewegen is een mooie kans om sociale
contacten op te bouwen. Al met al draagt een actieve levensstijl bij aan een goede
kwaliteit van leven. D66 wil daarom dat zo veel mogelijk ouderen in Capelle voldoen
aan de Beweegnorm. De gemeente ondersteunt activiteiten die dit mogelijk maken.

Wonen is meer dan een dak boven je
hoofd
Het groene karakter
D66 vindt dat Capelle een stad moet zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren
is. Veel en goed onderhouden groen, goed onderhouden wegen en paden en een
gevarieerd woningaanbod vormen hierbij een belangrijke pijler. Veel mensen van buiten
Capelle zijn verrast over het groene karakter van Capelle. Dat wil D66 intact laten.
Aan de andere kant hebben veel inwoners duidelijk gemaakt dat het onderhoud en
het toezicht erop te veel te wensen overlaat. In de afgelopen jaren is te veel bespaard
op het groen en groenonderhoud. D66 wil daarom stapsgewijs naar een hoger
onderhoudsniveau en een verbeterd toezicht.
Het betrekken van de bewoners bij het inrichten en onderhouden van de buitenruimte
moet vanzelfsprekend zijn. D66 vindt dat bewoners moeten merken dat hun mening
telt en dat er rekening wordt gehouden met hun wensen. Inspraak is meer dan alleen
luisteren.
Om het groene karakter te versterken wil D66 dat de gemeente inzet op:
•
Biodiversiteit: Variatie aan bomen en planten groot houden en waar mogelijk
uitbreiden.
•
De bomenbalans is minimaal in evenwicht, d.w.z. het aantal bomen blijft bij
kappen door aanplant gelijk en stijgt bij voorkeur.
•
Verplichting om groene erfafscheidingen
gemeentegrond actief handhaven.

toe
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•
Actieve bestrijding van invasieve plantensoorten. Invasieve plantensoorten zijn
soorten die oorspronkelijk hier niet voorkomen en nu overlast veroorzaken.
•
Meer wandelpaden en aanlegplekken langs de IJssel. Kennis van en ervaring
met groen en groenonderhoud wordt bij de gemeente op peil gehouden. Juist als veel
werk in het groen wordt uitbesteed.

Naar een schonere buitenruimte
D66 wil een schonere buitenruimte, door de volgende maatregelen:
•
Een algehele opruimplicht voor de hondenbezitter. Het verbod voor honden op
speelplaatsen blijft in stand.
•
Voor het herstellen van eventuele gevaarlijke situaties in de openbare ruimte en
vandalismeschade is het “snelherstelteam” een waardevol instrument.
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Naar een schonere buitenruimte (vervolg)
•
Locatiegerichte aanpak van zwerfvuil, bijvoorbeeld rondom winkelcentra en de
looproutes naar scholen. Financiering komt uit de raamovereenkomst verpakkingen.
•
Het op straat gooien van afval moet zwaarder worden beboet. Er moet meer op
naleving worden gelet.
•
Om overlast van duiven, meeuwen, eenden en ganzen te voorkomen kan
plaatselijk een voederverbod worden ingesteld. Alle vogels kunnen hun kostje vinden
zonder dat wij ze voeren. Ons voedsel is meestal ongeschikt voor dieren.
•
Samen met bewoners en WOP’s uitrollen van Container Adoptie plannen. Door
zelf verantwoordelijk te zijn, blijft de omgeving van containers netter.
•
Communicatie over werkzaamheden in de buitenruimte: wanneer er
werkzaamheden plaatsvinden dan wil D66 dat hierover op een heldere en transparante
manier wordt gecommuniceerd. Communicatie gebeurt zowel digitaal als op papier.
Wanneer er meldingen worden ontvangen over de buitenruimte wordt er altijd een
terugkoppeling gegeven.

Zelfonderhoud door burgers én verenigingen
Zelfonderhoud door burgers bestaat al in Capelle. D66 wil onderzoeken 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, dan worden
ze daarin gestimuleerd. Ook tijdelijke, niet-commerciële vormen van stadslandbouw
verdienen een kans, dit om verloedering tegen te gaan en de saamhorigheid te
bevorderen. D66 ziet ook mogelijkheden om de tijdelijke stadslandbouw te koppelen
aan voorlichting en onderwijs.

Toegankelijkheid voor mindervaliden
Iedereen moet kunnen meedoen in onze stad. D66 wil daarom dat er een inventarisatie
komt van plekken, die niet makkelijk toegankelijk zijn voor mindervaliden. Het gaat
hierbij om winkelcentra, winkels, scholen, horeca, theaters, stations etc. D66 wil dat
de gemeente eigenaren gaat stimuleren hun panden, indien nodig, meer toegankelijk te
maken. Mindervaliden kunnen via de website van de gemeente moeilijk toegankelijke
situaties signaleren. De openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn.
Capelle moet zonder meer voldoen aan het VN-verdrag Handicap. D66 wil dat waar
nodig actie genomen wordt.
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Bouwen
Voor de regio, waarbinnen Capelle valt, wordt algemeen aangenomen dat er de
komende jaren een grote vraag naar woningen zal zijn. D66 vindt dat ook Capelle hier
zijn steentje aan moet bijdragen. Hierbij heeft herontwikkeling en het omvormen van
kantoorgebouwen naar woningen de voorkeur.
•
Voor bedrijfsgebouwen 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.
•
Groene en open gebieden, die een grote bijdrage leveren aan het woongenot
van vele Capellenaren en ook het veiligheidsgevoel versterken, worden door D66
ontzien.
•
D66 is van mening dat er niet gebouwd moet worden aan Hollands Diep,
Capelseweg-Oost, Merelhoven, Capelseweg/Jasmijnsingel, Bermweg Oost, Klaas
Klinkertweg. Ook de groenstrook in de Molukse wijk mag niet bebouwd worden.
•

Nieuwe hoogbouw wil D66 alleen bij OV-knooppunten en in het centrumgebied.

•
Bij nieuwbouw van woningen en bedrijven worden hoge duurzaamheidseisen
gesteld qua isolatie, gebruik zonnepanelen, zonneboilers e.d. (opnemen in
bouwvoorschriften). Bij nieuwbouw wordt afgezien van een gasaansluiting.
•
De groeiende groep ouderen in Capelle heeft een andere woonbehoefte: meer
appartementen en kleinere grondgebonden woningen. Dit betreft koop en huur. In
het huursegment van € 750 - € 900 is er m.n. een grote behoefte. Om aan deze
vraag te voldoen zal volgens D66 onderzocht moeten worden hoe we als gemeente
hierop samen met investeerders en Havensteder moeten inspelen. Een optie is het
samenvoegen van huisvesting voor jongeren en ouderen. In een qua leeftijd gemengde
omgeving (gespikkeld wonen) heb je grotere kansen elkaar te ontmoeten.
•
D66 wil dat de gemeente ook naar de toekomst zorgt voor voldoende geschikte
woningen voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking, statushouders en studenten. Bijvoorbeeld door het transformeren van
leegstaande kantoorpanden tot kleinschalige wooneenheden en door bij nieuwbouw
in de ontwerpkeuzes er meer rekening mee te houden dat de bestemming van een
gebouw kan veranderen.
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Capelle bruist en beweegt
Sport en Cultuur zijn er voor elke inwoner. Voor D66 zijn het onmisbare elementen
in het sociale leven. Cultuur en sport leiden tot ontmoeting en het verbinden van
inwoners, organisaties en bedrijven. Sporten is plezier beleven en sporten houdt
je fit. Sport draagt bij tot het verminderen van stress. Een breed aanbod van sport
en cultuur maken Capelle een aantrekkelijke stad om te wonen. Cultuur en sport
dragen ook bij aan de ontwikkeling van de jeugd.
Voor D66 is het geld dat uitgegeven wordt aan cultuur en sport een investering in
Capelle en haar inwoners. Dat de gebruiker betaalt voor cultuur en sport is voor
D66 een gezond uitgangspunt, mits cultuur en sport wel breed toegankelijk blijven.
De Jeugdfondsen kunnen voor de jeugd een financiële drempel om mee te doen
wegnemen.
Cultuur als inspiratiebron
Cultuur zet je aan het denken, verbreedt je blik en je beleeft er plezier aan. D66 hecht
aan een breed aanbod dat allerlei soorten publiek trekt. Culturele activiteiten kunnen
financieel gestimuleerd worden door de gemeente, maar zijn niet altijd gratis.
Cultuureducatie, zowel binnen- als buitenschools, is voor D66 onmisbaar om scholieren
kennis te laten maken met kunst en cultuur en hun eigen talenten te laten ontdekken.
Op school en bij het Brede School Netwerk ligt de nadruk op het "kennis maken
met". Na deze kennismaking moet een uitdagend vervolgaanbod aanwezig zijn, met
bij voorkeur doorlopende leerlijnen voor theater, muziek, sport en dans.
Talentvolle jeugd op het gebied van Dans en Muziek moet een steun in de rug krijgen
door het mogelijk maken extra opleidingen te volgen. Voor D66 moet de subsidieregeling
Nieuwe Culturele Initiatieven blijven bestaan. Het maximale eenmalige subsidiebedrag
wordt naar € 5000 verhoogd.
D66 ziet graag dat binnen Capelle een laagdrempelig aanbod van kunst en
cultuur ontstaat, waarbij bijvoorbeeld leerlingen van muziekscholen optreden in
verzorgingstehuizen en mensen meer worden gestimuleerd om samen muziek te
maken.
D66 vindt dat de gemeente een bemiddelende rol moet spelen om tijdelijk leegstaande
ruimten beschikbaar te krijgen als atelier.
D66 ziet dat in Capelle veel organisaties, amateurs en professionele creatievelingen
actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. D66 ziet nog weinig verbinding
tussen deze partijen, met een versnipperd aanbod tot gevolg. D66 zet graag in op
het verbinden van deze partijen zodat een afgestemd en aansprekend aanbod van
culturele activiteiten ontstaat.
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Theater
D66 waardeert het brede en vernieuwende aanbod van het Isala theater. D66 steunt
van harte de door het Isala georganiseerde evenementen op het Stadsplein zoals
SMAACK en de Bios te Buiten. D66 vindt dat het Isala ook een maatschappelijke taak
heeft om scholieren en vrijwilligersorganisaties een podiumervaring te geven.
Jongerentheater Quint en het Jeugdtheater bieden jongeren een goede mogelijkheid
om ervaring op te doen met podiumkunsten. Theater de Schenkelstee biedt een
thuisbasis voor acteurs van alle leeftijden.
D66 vindt het belangrijk dat het Van Cappellenhuis de komende periode werkt aan een
breder aanbod.

Bibliotheek
D66 ziet de bibliotheek als De partner die laaggeletterdheid bestrijdt en Capellenaren
helpt om digitaal vaardig te worden. Om een echte ontmoetingsplek voor lezen,
studie, cultuur en informatie te worden moet de locatie op het Stadsplein veel ruimere
openingstijden kennen en aantrekkelijke activiteiten organiseren. De samenwerking
met het voortgezet onderwijs wordt verder doorontwikkeld. Jeugd blijft een belangrijke
doelgroep voor de bibliotheek via de samenwerking met het basisonderwijs en de
jeugdbieb.
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Muziekonderwijs
D66 hecht grote waarde aan muziekonderwijs. Muziek spelen bevordert de motorische
ontwikkeling en leert kinderen door te zetten en samen te spelen. Het inschakelen van
muzikale ouderen kan een stimulans zijn voor de muzikale ontwikkeling van een kind.
Kennismaken met muziek gebeurt op school en daarbuiten via muziekonderwijs.
Breng ondernemers en de culturele sector samen
Naast de gesubsidieerde culturele instellingen spelen in Capelle ook culturele
ondernemers een rol van betekenis. Het fysiek samenbrengen 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. Leegstaande kantoor- en winkelpanden kunnen mogelijk worden gebruikt
als atelier- en expositieruimte. D66 wil dat de gemeente een bemiddelende rol heeft.
Evenementen
D66 vindt evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Cultuurmarkt en Koningsdag
onmisbaar voor Capelle. D66 ziet graag meer evenementen in Capelle. In het nieuwe
Stadshart moet altijd wat te beleven zijn! De benodigde middelen voor evenementen
moeten eenvoudig beschikbaar zijn. Beveiligingseisen worden apart begroot.
Vrijwilligers moeten vooral kunnen doen waar zij goed in zijn, waarbij de gemeente
ervoor zorg draagt dat de onderliggende randvoorwaarden zo eenvoudig mogelijk zijn.
De bezoekersaantallen zijn een criterium voor het toekennen van subsidie.
Een leven lang sport en bewegen
Of je nu graag fitnesst in de buurt, 's avonds nog een ommetje loopt met de hond of
(top)sport bedrijft, bewegen en sport is voor iedereen noodzakelijk om fit te blijven.
Toch is het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om genoeg te bewegen. D66 is
overtuigd van de meerwaarde van sport. Het is de plek om anderen te ontmoeten,
vaardigheden op te doen, je ambitie waar te maken en problemen te overwinnen.
Sportief Capelle is onze partner om samen met de sportverenigingen, onderwijs,
zorgpartners en ondernemers onze ambities voor een leven lang sport en bewegen
voor iedereen waar te kunnen maken.
Capelle heeft met sportpark Schenkel, Couwenhoek, 't Slot en Sparta prachtige
buitensportaccommodaties waar vele sporters in clubverband sporten. Daar komt in
de komende periode nog een schitterend zwem- en sportcomplex bij.
D66 ziet de noodzaak voor een kunstgrasveld bij VV Capelle. Gezien de vele vernielingen
bij Sparta vindt D66 dat hier een oplossing voor moet komen. Ook ziet D66 graag een
denksportcentrum in Capelle.
D66 is voor het handhaven van de sporthal op sportpark Schenkel. De overdekte
sport zal alleen maar toenemen en we willen aan iedereen sportmogelijkheden blijven
bieden. Een aanvaardbare bezettingsgraad is hierbij wel een voorwaarde.
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Om een leven lang te kunnen sporten en bewegen wil D66:
• Vernieuwing van het bewegingsonderwijs op scholen stimuleren.
De belevingswereld van jongeren vraagt om andere omgevingen en
spelmaterialen dan de traditionele gymzaal.
• De buitenruimte aantrekkelijker maken om te bewegen door het plaatsen
van uitdagende, (natuurlijke) speel & beweegmogelijkheden en met
aantrekkelijke wandelroutes.
• onderzoeken of zwemles of een derde "natte" gym uur kan worden
ingevoerd voor de scholen.
• dat vanuit de (gezondheids)zorg iedereen gestimuleerd wordt om
in beweging te komen en/of te gaan sporten. Voorlichting over de
mogelijkheden ligt op de weg van Sportief Capelle.
• Sportverenigingen stimuleren ouderen en geblesseerde leden te laten
sporten bij de vereniging.
• de tweejaarlijkse fitheidstesten doorontwikkelen zodat Capellenaren
inzicht krijgen in hun fitheid en aansluitend gebruik blijven maken van een
passend aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden.
• sport uitbreiden als middel op het gebied van toeleiding naar werk,
meedoen in de maatschappij en gezondheid. Initiatieven, die sport en
gezondheid ondersteunen, worden omarmt.
• de fitheid en gezondheid van iedereen boven de 50 actief bevorderen.
Langer fit betekent minder zorg en minder kosten. De gemeente moet
hierbij een stimulerende rol spelen door voorlichting en er is een actieve rol
van Sportief Capelle.
• D66 wil dat alle jeugd aan sport moet kunnen deelnemen. Het handhaven
van geldelijke ondersteuning voor mensen met een smalle beurs is daarom
logisch.

Verkeer en mobiliteit
Fietsen
Voor D66 is de fiets een uitstekend vervoermiddel om je snel en duurzaam te verplaatsen.
We willen ons inzetten om Capellenaren voor reizen binnen Capelle zo veel als mogelijk
de fiets te laten nemen.
Fietsverbindingen zijn logische en snelle routes, die goed onderhouden zijn.
Vanwege het toenemende aantal elektrische fietsen wil D66 dat bij renovatie van
fietspaden gekeken wordt of verbreding mogelijk is. Voor de Speed Pedelec wordt
landelijk beleid gevolgd. De veiligheid op fietspaden wordt bevorderd door gerichte
voorlichting.
Voor het parkeren van fietsen worden bij voorkeur de zogenaamde nietjes ingezet. Er
moet voldoende fietsparkeerruimte zijn bij het ov en winkelcentra.
Wegen, auto’s en parkeren
De grote verkeersknelpunten zijn de afgelopen jaren aangepakt of worden aangepakt.
Waar nieuwe problemen ontstaan wordt in eerste instantie op een slimme wijze
gekeken of deze met maatregelen in de infrastructuur op te lossen zijn. Mede door de
inzet van D66 is in 2015 de Parkeernota opgesteld, waardoor de parkeerproblematiek
in Capelle inzichtelijk is.
Vaak zijn deze in bestaande situaties lastig op te lossen. Verwijzen kan een oplossing
bieden, evenals het aanleggen van extra (groene) parkeerplaatsen.
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Wegen, auto’s en parkeren (vervolg)
D66 wil geen betaald parkeren in de openbare ruimte.
Het aantal laadpunten voor elektrische auto’s mag geen belemmering vormen om
elektrisch te rijden.
D66 vindt dat wegen en voetpaden schoon, veilig en goed onderhouden dienen te zijn.
D66 vindt dat vanuit Capelle actief moet worden gelobbyd voor een alternatieve
oeververbinding bij Ridderkerk om de Algerabrug te ontlasten. Files veroorzaken ook
extra luchtverontreiniging.

Openbaar vervoer
Gratis openbaar vervoer bestaat niet. De kosten voor de gemeente lopen steeds verder
op. D66 wil dat de ouderen meebetalen aan de huidige regeling. D66 wil dat de leeftijd,
waarop gebruik kan worden gemaakt van de regeling, naar 67 jaar gaat.
Alternatieven, die vervoer op afroep of naar behoefte mogelijk maken, moeten
onderzocht worden. Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden samen met organisaties
voor ouderen. Initiatieven door vrijwilligers kunnen in aanmerking komen van een
gemeentelijke bijdrage. Gebruikers moeten een bijdrage betalen voor het vervoer.
Wij zijn voorstander van een goed dekkend ov-netwerk voor geheel Capelle, waarbij
we ons ook realiseren dat elke wijk zijn voorkeursgebieden heeft om bijvoorbeeld
inkopen te doen en dit hoeft niet Capelle te zijn.
D66 Capelle is, wanneer de geluidsoverlast binnen de perken blijft en er voldoende
vraag naar is, voorstander van een nachtmetro.
D66 wil dat Capelle zich maximaal blijft inzetten binnen de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MDRH) om de mobiliteit in en rond Capelle te verbeteren.
D66 is een voorstander van personenvervoer met de waterbus om de verbindingen
met de regio te verbeteren en wegen te ontlasten. De waterbus moet voldoende haltes
in Capelle en Krimpen hebben.
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Veilig en Zeker
Veiligheid is primair
Je veilig voelen is een primaire behoefte. Zonder veiligheid is er geen democratie,
vrijheid en recht. Veiligheid gaat ons dus allemaal aan. De politie, handhavers, de
gemeente en andere instanties zijn daar direct bij betrokken. D66 vindt dat voor de
inwoners van Capelle hier ook een taak ligt. Opletten, aanspreken op gedrag en
signalering door inwoners zijn van wezenlijk belang voor de overheid. Politie en andere
handhavers moeten daarom makkelijk bereikbaar zijn en terugmelden wat er met de
melding van inwoners is gedaan. D66 wil het eigen initiatief van inwoners, organisaties
en bedrijven voor preventieve projecten nadrukkelijk stimuleren.
D66 zet ook stevig in op het aanpakken van een aantal veel voorkomende misdrijven,
zoals woninginbraken, vernielingen en overvallen. De pakkans moet omhoog. Voor
vernielingen zal vooral de pakkans in het weekend omhoog moeten. Dat kan door
oplettende inwoners, maar ook door meer toezicht en handhaving.
D66 vindt dat de politie in de wijken te weinig zichtbaar is. De gemeente zal binnen de
regio druk uit moeten oefenen om wijkagenten meer zichtbaar te maken.
Veiligheid is niet alleen statistiek. Je veilig voelen is ook van groot belang. Voor D66 is
het daarom belangrijk dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een makkelijke
manier (via een app, bijvoorbeeld) onveilige situaties kunnen melden. Een adequate
terugmelding en een eventuele actie vanuit de overheid bevordert het veiligheidsgevoel.
Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol bij de communicatie en preventie.
Communicatie betekent volgens D66 dat:
•

duidelijk is wat de inwoners wel en niet kunnen verwachten van de gemeente.

•

handhavers en ambtenaren makkelijk zijn te benaderen.

•

klachten over onveilige situaties zo snel mogelijk worden opgelost.

•
periodiek onderzocht wordt waar de veiligheid te wensen overlaat en welke
actie er moet worden genomen.
•
alle wijkagenten een wijkjournaal maken zoals nu in ’s-Gravenland en Capelle
West.
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Veiligheid is primair (vervolg)
D66 wil de volgende problemen met prioriteit aanpakken:
•
Woninginbraken en -overvallen hebben vaak ernstige en langdurige gevolgen
voor de slachtoffers. Voorlichting aan bedrijven en inwoners over preventie plus
preventieve maatregelen door de bewoners en bedrijven zijn belangrijk om inbraken
en overvallen terug te brengen.
•
Alcohol en drugs worden aangepakt bij daadwerkelijke problemen, zoals bij
jonge gebruikers, bij overlast in publieke ruimtes, wijk- en jongerencentra, op en rond
scholen en bij overmatig gebruik.
•
Internetcriminaliteit neemt in omvang toe. Burgers, bedrijven 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 gemeentelijke website en
voorlichting op scholen. De gemeente zelf moet een voorbeeld stellen met uitstekende
eigen beveiliging.
•
Bestrijding van drugscriminaliteit in de vorm van drugslaboratoria en
wietkwekerijen is belangrijk. Steeds vaker wordt er druk uitgeoefend door criminelen
om woningen of bedrijfsruimte beschikbaar te stellen. D66 wil dat deze incidenten
anoniem kunnen worden gemeld en dat de gemeente meldingen ziet als het begin om
directe actie te nemen. D66 wil dat er een lijst komt van punten waarop gelet moet
worden om drugscriminaliteit te voorkomen.
•
Overvallen bij winkels en bedrijven hebben een grote impact op bedrijven en
medewerkers. Hoewel bedrijven hierin zelf een grote verantwoordelijkheid hebben,
wil D66 het Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleren bij alle bedrijventerreinen en
winkelcentra.
•
Woonoverlast met de huidige aanpak, die gericht is op hulpverlening,
dossieropbouw en zo nodig uitzetting, voortzetten. De nieuwe bestuurlijke maatregelen
worden ingezet in een vroeg stadium om verdere escalatie te voorkomen. De
afspraken met Havensteder over toewijzing van woningen worden voortgezet. Aan
probleemgezinnen moet zo vroeg mogelijk hulp worden geboden.
•
Jeugdoverlast bestrijden door preventief jongerenwerk en door buurt- en
jeugdbemiddeling in te zetten. Ook een buurtpreventieteam en een plek voor jongeren
in de buitenruimte helpt bij het verminderen van overlast. Bij voortdurende overlast
zullen handhaving en politieoptreden om een einde aan de overlast te maken. Ouders
zullen worden aangesproken op de door hun kinderen veroorzaakte overlast.
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Inzet handhavingsinstrumenten
D66 wil dat de gemeente, naast het samenwerken met partners, ook zelf een aantal
instrumenten inzet om de veiligheid te verzekeren:
•
Buurtpreventieteams en WhatsApp groepen kunnen goed werken bij problemen
in de wijk als het initiatief vanuit de bewoners zelf komt. De gemeente ondersteunt de
buurtbewoners daarbij en zorgt voor de afstemming met de gemeentelijke handhavers
en politie.
•
Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan zowel de objectieve veiligheid
als het veiligheidsgevoel. Het kan helpen bij detectie en opsporing van overlast en
misdrijven. Direct uitkijken van de beelden heeft daarbij de grootste waarde, maar is
kostbaar. Bij onvoldoende resultaat wordt overgegaan tot verwijdering van de camera’s.
Mobiele camera’s hebben de voorkeur om snel problemen aan te pakken.
Om de privacy van burgers en bedrijven zeker te stellen, moet er een protocol komen
voor de bewaartermijn van de videobeelden.
•
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (o.a. de mensen van Handhaving)
werken zeer gericht op basis van goede informatie- en probleemanalyses. Goede
communicatie en afstemming met de politie zijn hierbij essentieel. D66 vindt de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) waardevol, maar ze zijn geen vervanging
van de politie. Het moet voor inwoners duidelijk blijven of zij met een politieagent of
met een BOA van doen hebben. Het aantal BOA’s blijft gelijk.
•

Kosten van vandalisme en graffiti worden verhaald op de dader(s) of ouder(s).
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Radicalisering en Terrorisme
Om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen, moet de gemeente alert blijven op
radicalisering en terrorisme. Daarom vindt D66 het belangrijk dat signalen van
radicalisering vroegtijdig worden opgemerkt. Dit geldt voor alle extremistische
netwerken. De politie, gemeente, scholen en andere instanties werken samen om
radicalisering te voorkomen.
Samenwerken is een must
Samenwerking in de keten met justitie, politie, hulpverlening is een noodzakelijke
voorwaarde voor de veiligheid. Naar de mening van D66 zorgt de gemeente ervoor
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 recidive sterk vermindert. D66 wil dat de gemeente
blijft deelnemen aan de regionale veiligheidshuizen en aan het Regionale Informatie en
Expertise Centrum.
Evenementen
D66 vindt dat evenementen kunnen bijdragen aan het woongenot in Capelle.
Vergunningen voor kleine evenementen moeten makkelijk kunnen worden geregeld.
Voor de grote activiteiten moet vooraf een risicoanalyse worden gemaakt. Op basis
daarvan moeten de organisatoren de veiligheid vooraf aantonen. De gemeente
ondersteunt maatschappelijke organisaties 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 verwaarlozing of mishandeling.
D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor een goede invulling van haar taken op
het gebied van dierenwelzijn, dierenopvang en de dierenambulance.
Fysieke veiligheid en Risicobeheersing
Preventieve maatregelen spelen een belangrijke rol om de risico’s te beperken. Daarbij
horen ook zorgvuldige afwegingen over welke risico’s Capelle accepteert. Een groot
deel van Capelle ligt onder de zeespiegel en het is goed dat iedereen zich realiseert
wat er moet gebeuren in geval van wateroverlast of erger. D66 wil de zelfredzaamheid
van de inwoners bij rampen verder bevorderen door voorlichting en oefeningen.
Het aantal Brandweervrijwilligers neemt af. D66 wil dat gemeente met de Veiligheidsregio
overlegt hoe deze trend kan worden gekeerd.
D66 wil dat er ontruimingsplannen voor flats- en appartementsgebouwen worden
vastgesteld als daar mensen wonen, die minder zelfredzaam zijn. Dit vraagt een nauwe
samenwerking met de bewoners.
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Openbaar bestuur en democratie
De gemeente is voor inwoners en ondernemers
De gemeente is er voor de inwoner, niet andersom. Voor D66 is het belangrijk dat
inwoners en bedrijven zich gehoord en betrokken voelen. Capelle zijn wij allemaal.
D66 is een voorvechter van goed lokaal bestuur. D66 staat voor een open en
transparante bestuursstijl. Burgers hebben het recht om te weten wat met de macht
van het bestuur wordt gedaan. Een bestuur dat iedereen in gelijke situaties gelijk
behandelt.
Het gemeentebestuur:
•
•
•

is toegankelijk, daadkrachtig en vlot in de beantwoording van vragen.
betrekt inwoners en bedrijven actief bij de besluitvorming.
is integer en vertrouwt de burger.

D66 raadsleden staan open voor de mening van de Capellenaar. D66-ers zijn open
over afwegingen die tot D66 standpunten geleid hebben. De fractievergaderingen van
D66 zijn openbaar. Dit is de manier waarop D66 wil besturen.

De gemeente is voor inwoners en ondernemers (vervolg)
D66 wil op bestuurlijk gebied graag het volgende realiseren:
•
Inwoners en bedrijven moeten kunnen begrijpen wat de gemeente hen vertelt
en van hen vraagt. De gemeentelijke informatie is correct, op tijd en begrijpelijk.
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.
•
Wil dat de gemeente een rol speelt bij het beschermen van onze rechtsstaat
bij het tegengaan van ondermijning van de rechtsstaat als gevolg van discriminatie,
radicalisering en criminaliteit.
•
Een klein maar slagvaardig college. Zij werken minimaal vier dagen in de week
voor de gemeente. De geschiktheid van een wethouder wordt vooraf getoetst. Dit kan
door een buitenstaander gebeuren en door de gemeenteraad.
•
Vindt dat de regeldruk voor ondernemers en inwoners omlaag moet door
overbodige regels te schrappen en andere regels te versimpelen.
•
Een kleine, slagvaardige gemeentelijke organisatie. Taken die goed en goedkoper
door de markt kunnen worden uitgevoerd, worden uitbesteed. Hiervoor gelden wel
voorwaarden:
o
De gemeente moet voldoende kennis van zaken blijven houden.
o
Bij gelijke kosten en kwaliteit blijft de taak bij de gemeente.
o
Afhankelijkheid van een marktpartij of aannemer moet worden vermeden.
o
Het uitbesteden mag niet leiden tot verstoringen in de markt.
o
Aanbestedingen moeten transparant en controleerbaar zijn.
o
Bij aanbestedingen worden voorwaarden ingebouwd, die duurzaamheidseisen
stellen. Innovatieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid hebben een voorkeur.
•
Vergaderingen van en informatie aan de raad zijn in principe openbaar. Dit hoort
bij een volwassen, 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.
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Informatievoorziening aan Inwoners
Inwoners moeten op een gemakkelijke manier de voor hun relevante informatie kunnen
vinden via de gemeentelijke website. Volgens D66 kunnen in de informatievoorziening
nog steeds belangrijke stappen worden gezet o.a. met een goede zoekfunctie.
Integriteit
D66 staat voor de integriteit in het openbaar bestuur. Een beetje integer bestaat niet.
Dat geldt voor de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad. Transparantie
is gewoon de regel. Twijfelgevallen worden besproken. Van de D66-raadsleden mag
u verwachten dat zij zich daaraan houden. Ze leggen ook verantwoording af voor de
besteding van de fractiegelden.
Eigen initiatief en democratie
Bij D66 vertrouwen we op de eigen kracht en het eigen initiatief van mensen. Het is
ook een uiting van democratie om zelf meer vorm- en richting te geven aan je eigen
omgeving. D66 is daarom een warm voorstander van Maak Capelle en het Denk en
Doe Mee fonds. De bekendheid moet verder worden uitgedragen. Burgerinitiatieven
moeten nog meer worden aangemoedigd.
Participatie door burgers
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. D66 wil daarom een actieve participatie
van burgers in het Capelse bestuur en in de eigen buurt. Bij de inwoners is immers
een enorm potentieel aan kennis en capaciteit aanwezig. Burgers betrekken gaat via
burgerparticipatie. Burgerparticipatie kan via internet of bijvoorbeeld via organisaties
als de Capelse Jeugdraad. Naast het WOP en diverse cliëntenraden is er de afgelopen
jaren ook met het burgerpanel, de burgerjury, Expert Team Capelle en digitale ideeënbus
ervaring op gedaan. Uit evaluatie is gebleken dat de inwoners over het algemeen
tevreden zijn met deze nieuwe mogelijkheden van participatie. D66 wil daarom de
nieuwe burgerparticipatievormen zeker handhaven. Het moet vooraf duidelijk zijn wat
er met het participatieresultaat gebeurt. Met andere woorden is het een advies of de
basis voor beslissingen of is het een bijdrage aan de discussie.
D66 vindt deze vormen van burgerparticipatie belangrijk voor college én gemeenteraad.
Communicatie over de uitkomsten van deze vormen van burgerparticipatie, evenals
beleidswijzigingen die daaruit voortvloeien, gaan altijd via de gemeenteraad.
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Eigen initiatief en democratie (vervolg)
De effectiviteit van het WOP verschilt van wijk tot wijk. D66 wil daarom bij wijze van
proef het WOP anders organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door een coöperatieve
wijkraad in te stellen, een combinatie van ingelote leden en leden van de gemeenteraad.
Iedereen boven de 18 kan ingeloot worden. Ingelote leden kunnen een vergoeding
krijgen. De coöperatieve wijkraad krijgt een mandaat en budget om het beleid in hun
wijk te bepalen. Daarnaast wordt een burgerforum opgezet met tientallen leden, die
hun mening kunnen geven via internet. Uiteraard moeten er vooraf spelregels worden
opgesteld en wordt na twee jaar het resultaat geëvalueerd. Daarnaast moet worden
bekeken welke besluitvorming en budgetmogelijkheden aan een coöperatieve wijkraad
worden toegekend. De inwoners gaan echt meebeslissen over hun eigen wijk. Mensen
de eigen regie geven is een kernuitgangspunt van D66.
Democratie en de pers
Elk democratisch bestuur moet gevolgd worden door een kritische pers. D66 vindt het
daarom belangrijk dat Radio Capelle ondersteund blijft worden.

Bestuurlijke ontwikkelingen, regionale samenwerking en versnippering
Waar je werkt, woont, uitgaat en naar school gaat, het is vaak in verschillende
gemeenten. Van het Rijk hebben we meer taken gekregen in o.a. de zorg. Die taken
gaan nogal eens over de gemeentegrens heen. Ook op het gebied van openbaar
vervoer en wegen wil iedereen goede aansluitingen. Regionale samenwerking is dan
ook vaak een noodzaak. Als D66 kijken wij daarom over onze grenzen heen. Samen
met andere gemeenten optrekken, kan voordelen geven. Voordelen in vorm van lagere
kosten, meer kwaliteit en continuïteit. In een aantal gevallen zijn wij wettelijk verplicht
samen te werken. Bijvoorbeeld met de veiligheidsregio, de politie en de GGD.
D66 is voorstander van de Metropoolregio. Voor D66 is samenwerking met Krimpen
aan den IJssel op het gebied van bedrijfsvoering een logische stap.
Voor samenwerkingen hanteert D66 de volgende uitgangspunten:
•
D66 is voorstander van samenwerking over grenzen heen, mits afspraken
democratisch gelegitimeerd en controleerbaar zijn.
•
D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt
heroverwogen als dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van het nut
en de noodzaak vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het
samenwerkingsverband.
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Bestuurlijke ontwikkelingen, regionale samenwerking en versnippering
(vervolg)
vervolg uitgangspunten voor samenwerking
•
De gemeenteraad hoort voldoende invloed en zeggenschap te hebben. Als je
samenwerkt zijn compromissen niet te vermijden. Als gemeenteraad moet je kunnen
uitleggen wat de samenwerking betekent. Je moet kunnen bijsturen als gemeente.
De gemeenteraad moet daarom tijdig worden geïnformeerd over de plannen, het
behalen van de doelen, of men binnen het budget en binnen het mandaat blijft en de
gemeenteraad dient inzicht te krijgen of intern bestuurlijke- en ambtelijke rollen goed
zijn ingevuld. Het accountsrapport van de betreffende organisatie hoort openbaar te
zijn.
•
D66 wil dat vertegenwoordigers van de gemeente Capelle in besturen van
samenwerkingen vooraf overleggen in commissieverband over in te nemen standpunten.
Ze leggen op adequate wijze verantwoording af in de commissies.
•
Inzet van internetraadplegingen onder burgers of gemeenteraadsleden kan een
rol spelen.
•
Vooraf vindt een gedegen onderzoek plaats naar opbrengsten, de effecten voor
de inwoners en de risico’s.
•

Uittreding of beëindiging van het samenwerkingsverband is goed geregeld.

Binnen Capelle spelen een groot aantal mooie en goede initiatieven zowel vanuit
het bestuur als vanuit het maatschappelijke veld. Denk aan Maak Capelle, de WOP,
Burgerparticipatie, diverse stichtingen, etc. Dat lijkt voor veel niet direct betrokken
inwoners een wirwar aan organisaties en initiatieven. Dat is zeker niet de bedoeling
achter veel van deze activiteiten. D66 ziet graag onderzocht worden of het niet logisch
is bepaalde initiatieven en activiteiten te bundelen en zo meer eenduidigheid uit stralen.

Financiën en Middelen
Het gaat over het algemeen beter met de koopkracht. Toch zijn er groepen waar dit
niet voor geldt. Het aantal mensen in de bijstand daalt te langzaam. Ook staan we voor
grote opgaven zoals de overgang naar meer duurzaamheid.
D66 wil daarom dat het gemeentebestuur, ook de komende jaren, op een efficiënte en
effectieve manier met het beschikbare budget omgaat. De begroting moet structureel
in evenwicht zijn. Lastenverhogingen in de komende periode zijn beperkt en zijn vooral
trendvolgend.
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Financiën en Middelen (2)
Verder zal D66 de volgende uitgangspunten hanteren op het gebied van financiën en
middelen:
•
De eventuele verkoop van de Eneco aandelen gaat veel geld opleveren. D66
wil het Enecogeld steken in een Duurzaamheidsfonds. Het Duurzaamheidsfonds
heeft als doel de overgang naar duurzame energie financieel te ondersteunen. Het
Duurzaamheidsfonds moet zelf ook duurzaam zijn en dus ook rendement opleveren.
Het Duurzaamheidsfonds moet ten goede komen aan alle inwoners en bedrijven in
Capelle.
•
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.
•
Komende jaren worden benut om de gemeentelijke financiën ook vanaf 2021
structureel op orde te houden. Inzet van de algemene reserve vrij besteedbaar om
structurele ruimte in de begroting te creëren is daar onderdeel van.

Financiën en Middelen (3)
Vervolg D66 uitgangspunten op het gebied van financiën en middelen:
•
Een verdere opbouw van de reserve herstructurering kan nodig zijn om de
komende decennia noodzakelijke herstructureringen in wijken te kunnen betalen. Het
bestaande beleid om de reserve te vullen vanuit het grondbedrijf wordt voortgezet.
•
Decentralisaties van taken door de rijksoverheid naar de gemeente zullen in
principe niet meer kosten dan de toegekende budgetten.
•
D66 wil het bedrijfsvoering convenant 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.

Gemeentelijk vastgoed
D66 vindt dat verenigingen en vrijwilligers eenvoudig en betaalbaar onderdak kunnen
vinden voor het ontplooien van hun activiteiten.
Waar de gemeente (nieuw)bouwt wordt gekozen voor flexibel- en duurzaam 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 en
structureel geen vraag naar is kunnen afgestoten of gesloopt worden.
Rekenkamer
D66 vindt een krachtige onafhankelijke rekenkamer belangrijk om het beleid te
toetsen. Er moet voldoende budget zijn om haar rol als instrument van de raad waar
te maken. Samenwerking met andere gemeenten heeft de voorkeur, zonder dat de
onafhankelijkheid in geding komt.
Right to Challenge
De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van
gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of
goedkoper kan.
De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. Dit moet ook voor Capelle gelden en D66 vindt dat het Right to
Challenge actief moet worden gepromoot.
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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 geloofsbeleving. 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. D66 vindt dat tegen discriminatie op basis van
geloofsovertuiging, etniciteit, sekse, seksuele geaardheid en leeftijd door
de gemeente wordt opgetreden.
Het meldpunt discriminatie moet actief worden gepromoot.
D66 vindt dat de gemeente anoniem solliciteren voor de gemeentelijke
vacatures als standaardprocedure invoert. Ook zal de gemeente pleiten
voor het invoeren van anoniem solliciteren bij alle instanties, waarmee
wordt samengewerkt.

Gelijkwaardigheid LHBTI
De gemeente ondersteunt actief de gelijkwaardige positie van lesbiennes,
homo’s, biseksuelen en transgenders en de belangenbehartiging van deze
groepen in de maatschappij. Dit door onder andere het stimuleren van
voorlichting door het COC en/of andere belangengroepen 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. LHBTI
beleid is een expliciet onderdeel van de portefeuille van een wethouder.

De wijken
Capelle West
•
Het Albatrosterrein tijdelijk gebruiken voor niet overlast gevende industrie of
saneren en woningen opbouwen.
•
De afsluiting van de Algerabrug vanuit Capelle West handhaven in de middagen avondspits
•
Begeleiding jeugdactiviteiten door Knop Op in samenspraak met de jongeren.
•
De samenwerking van Capelle Westland met ’s-Gravenland verder versterken,
met behoud van de eigenheid van de wijken.
•
Extra parkeerplaatsen bij de Oude Zeeheldenbuurt.

’s-Gravenland
•
Geluidsoverlast van de Algeraweg beperken.
•
Container adoptieplan toepassen om zo afval rond container te voorkomen
•
Meer bankjes in de wijk.
•
Als in de toekomst lokalen van de OBS West worden gesloopt. De bestemming
moet dan groen worden.
•
Sinds de uitbreiding van de Plus is het parkeerprobleem rond de Puccinipassage
toegenomen. Een blauwe zone zou uitkomst bieden.

Fascinatio
•
Een nieuwe plek voor stadslandbouw.
•
Specifieke aandacht voor het oplossen van de jeugdproblematiek. De Stichting
Welzijn moet hier nauw bij betrokken zijn.
•
Eenzijdige begroeiing ecologische oevers aanpassen.
•
Plan en actie voor het onderhoud van de kunstwerken.
•
Nieuwe bewoners voorlichten over kettingbedingen en de handhaving ervan.

Schollevaar
•
Te hard rijden op de Operalaan aanpakken met meer drempels.
•
Bij onveilige situaties is een snelle reactie van handhaving nodig om de
leefbaarheid te handhaven; denk aan de Operabuurt en Schollevaar-Oost.
•
Kapotte buitenverlichting moet sneller gerepareerd worden.
•
Echte inspraak voor bewoners bij de herinrichting van hun straat.
•
Veel snellere en gecoördineerde uitvoering van projecten in de straat en buurten.
•
Onderzoeken wat de behoeften zijn van de groeiende groep ouderen in
Schollevaar. Schollevaar heeft de meeste ouderen, maar een groot gat tussen voor
ouderen geschikte woningen en de toekomstige vraag.
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de wijken (vervolg)
Schenkel
•
Er moet openbaar vervoer worden opgezet richting het IJsselland ziekenhuis
op zondagen gedurende bezoekuren. Bij voorkeur gebeurt dit in samenspraak met de
RET. Alternatieven zijn ook denkbaar.
•
Het onderhoud van de openbare ruimte moet worden verbeterd. Dit is een
belangrijk punt voor D66.
•
De behoefte aan woningen voor ouderen moet in kaart worden gebracht voordat
actie kan worden genomen. Havensteder en VvE’s worden hierbij betrokken.
•
Zowel in Schenkel als in Schollevaar is sprake van overlast door ganzenpoep.
Er zijn te veel ganzen. De populatie moet worden aangepast op een diervriendelijke
manier.

Middelwatering
•
Er moet een effectieve aanpak komen om verdere verloedering van de Hoven 2
tegen te gaan.
•
De herontwikkeling De Hoven zo spoedig mogelijk starten.
•
De fietsersoversteekplaats bij de Blinkerttunnel moet veiliger worden.
•
Ophogen van de Slotlaan afmaken.
•
Geen hoogbouw tussen David Lloyd en Schönberg laan.

Oostgaarde
•
Extra aandacht voor het schoon en veilig houden van het gebied rondom De
Terp.
•
Meer handhaving en toezicht om De Hoeken heel en schoon te houden.
•
De IJsseloever kan aantrekkelijker gemaakt worden met bijvoorbeeld
wandelpaden en een horecavoorziening.

55

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

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.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

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.

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.

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.

Colofon
Het programma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 is vastgesteld door de
AAV D66 afdeling Capelle aan den IJssel.
Om tot dit programma te komen, zijn we in gesprek gegaan met de inwoners van
Capelle, D66-leden en een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Daarnaast hebben een flink aantal nota's op gemeentelijk en landelijk niveau als
bron gediend. Er is ook gebruik gemaakt van publicaties van de Van Mierlo Stichting.
Tekst & redactie
De programmacommissie bestaande uit:
Wolf van Buuren
Paul Geleijnse
Henk Tiesma
Fotografie
D66 archief
Annet van der Gaag
René de Wit
Sparta
Contact met de afdeling?
info@d66capelleaandenijssel.nl
Meer informatie over D66 in Capelle aan den IJssel
https://capelleaandenijssel.d66.nl/
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De gemeente geeft namens u zo'n
€ 3.000 per jaar uit. Uw stem gaat over
hoe wij het besteden. Aan scholen, zorg,
sportvelden, enz.
Democratie start met stemmen, ga
daarom stemmen op 21 maart 2018. Weer
of geen weer laat uw stem niet verloren
gaan. Stem D66. Onze kandidaten zijn:
1. Pieter Holkamp
2. Josien van Cappelle
3. Annelous van der Klauw
4. Zinho Schelkers
5. Danique Wolffenbuttel
6. Henk Tiesma
7. Wolf van Buuren
8. Cilay Özdemir
9. Jasper Hooijkaas
10. Catherine Theissens

@D66Capelle
d66capelleaandenijssel

https://capelleaandenijssel.d66.nl/

