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Een bijzonder jaar…. 

We weten nu al dat 2020 een jaar wordt dat in ons geheugen gegrift blijft als het Corona jaar.  Het 

verdriet, het persoonlijke leed en de lock-down maatregelen hebben grote invloed gehad op het 

leven van veel inwoners. Mensen zijn hun werk kwijtgeraakt en ondernemers zagen hun omzet 

verdampen. Van anderen werd een grote inzet gevraagd en vaak onder moeilijke omstandigheden. 

De fractie van D66 bedankt iedereen, die zich heeft ingezet om de Corona crisis zo goed mogelijk te 

doorstaan. 

Duurzaamheid 

In 2020 houdt de gemeente (subsidie)geld over voor de verdere verduurzaming. D66 vindt dat we 

dat geld gedeeltelijk moeten besteden aan het aanleggen van meer groene daken. Het D66 voorstel 

om het grootste deel te besteden aan het stimuleren van het isoleren van koopwoningen door het 

verstrekken van een isolatievoucher van 200 euro heeft geen meerderheid (de coalitie was tegen) 

gekregen in de gemeenteraad.  

Nieuwe Rivium 

Het nieuwe gebiedspaspoort om het Rivium te veranderen in een gebied met kantoren en ongeveer 

5000 woningen is onlangs openbaar gemaakt. D66 voelt het grote dilemma om aan de ene kant 

meer woningen te bouwen in verband met de woningnood. Aan de andere kant wat zijn er de 

gevolgen voor het verkeer, het OV en het parkeerbeleid. De kans is groot dat bewoners  van 

omliggende wijken met overlast te maken krijgen. Een belangrijke vraag is: wordt het prettig wonen, 

ook over 10-15 jaar? Een grote zorg is hoe de gemeenteraad en omwonenden invloed houden op de 

ontwikkeling  van het Rivium. D66 zal voor de beoordeling van de plannen de eigen Meetlat met 

criteria hanteren.  

Schollebos 

De Schollebosvisie is aangenomen en de volgende stap is nu het uitwerken van de stappen. Dank 

aan de vele inwoners en organisaties, die hebben meegedaan om de visie te realiseren. Het 

Schollebos wordt mooier! 

Voetbalvelden 

De Capelse voetbalverenigingen hebben velden die te vaak worden afgekeurd. Dat is teleurstellend 

voor de voetballers, de verenigingen en de vele vrijwilligers. In de voorjaarsnota is geld beschikbaar 

gemaakt om het grass-masterveld van vv Capelle te vervangen door een kunstgrasveld. D66 vindt 

dat ook SVS en Zwervers uiterlijk in oktober perspectief moeten krijgen op het vervangen van een 



slecht grasveld door een kunstgrasveld. Het college is nu aan zet. In september kijken we naar de 

voortgang en stellen dit zo nodig opnieuw aan de orde. 

Financiële toekomst 

De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet goed in te schatten. De voorjaarsnota is 

daarom dit jaar beleidsarm. Ook D66 vindt het verstandig om eerst te kijken wat de financiële 

gevolgen zijn voordat we nieuwe plannen maken. Door de verkoop van de Eneco aandelen is de 

financiële positie van de gemeente Capelle nog goed. Wel zal het komende jaren meer moeite 

kosten om de begroting sluitend te krijgen. Capelle kent oplopende uitgaven voor maatschappelijke 

ondersteuning en de jeugdzorg, zonder dat er voldoende geld van het rijk komt. Dat vraagt komende 

jaren verstandige keuzes.  

We leven in een onwerkelijke en onzekere tijd waar we met elkaar op zoek moeten naar een nieuwe 

manier van samenleven. D66 zal zich inzetten om dat met u te realiseren. 

 


