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Geachte lezer, geïnteresseerde, 
 
In aanvulling op ons verkiezingsprogramma “Iedereen in Capelle is Waardevol” voor 
de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 gaan we concreet in op een aantal 
onderwerpen die in het kieskompas aan de orden komen. Hiermee krijgt u samen 
met het verkiezingsprogramma een goed beeld hoe de ChristenUnie in Capelle aan 
den IJssel over de Capelse onderwerpen denkt.  
 
 
Hondenbelasting 
De CU is niet voor het afschaffen van de hondenbelasting op zich. De overlast van 
de hondenpoep kan opgeruimd worden, maar ook het aanleggen en onderhouden 
van uitlaatveldjes kan hiermee worden gefinancierd. Als blijkt dat deze zaken op een 
andere wijze gefinancierd wil de ChristenUnie daar zeker over meedenken. 
 
Verkoop Enecoaandelen voor duurzaamheid. 
De CU is niet voor de verkoop van de aandelen, maar als ze worden verkocht willen 
wij deze middelen beschikbaar stellen voor een duurzaam Capelle. Uiteraard kan het 
voorkomen dat op een andere belangrijk thema eenmalig geld nodig is, dan willen we 
daar zeker over meedenken, maar in eerste instantie voor duurzame middelen. 
 
Sluitingstijd cafés en restaurants 
De CU is niet voor het vrije sluitingstijden. Om overlast te voorkomen is het goed 
eindtijden af te spreken. Zo kan iedereen van minimale nachtrust genieten en is het 
duidelijk. Elke situatie is verschillend. Café in het centrum is wat anders dan een 
restaurant langs de IJssel. Daarom is het mogelijk daar verschillende sluitingstijden 
te hanteren. 
 
Capslock, subsidie stopzetten 
Naar de mening van de CU heeft Capslock toegevoegde waarde voor de Capelse 
jongeren. Daarom mag zij ook subsidie ontvangen. Wel wil de CU een betere 
effectrapportage wat met de subsidie wordt bereikt. Dat kan beter. Als blijkt dat dat 
beeld niet helder wordt dan kan vermindering van subsidie en stopzetten aan de orde 
zijn, maar op dit moment goed dat deze organisatie subsidie krijgt. 
 
Meebetalen aan de nachtmetro 
De CU is op voorhand niet overtuigd van een nachtmetro. Op dit ogenblik loopt een 
proef van 1 uur extra metro in het weekend. Aan de hand daarvan moet duidelijk 
worden welke positieve bijdrage dit oplevert voor de Capellenaar, wordt er veel 
gebruik van gemaakt, maar dan ook wat de mogelijk negatieve gevolgen als 
geluidoverlast zijn. Uiteindelijk moeten allen delen van Capelle van goed OV worden 
voorzien. Of de nachtmetro dan het eerste is, de CU denkt van niet. Maatwerk als 
ondersteuning van buslijnen is o.i. belangrijker en heeft een groter bereik. 
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Gratis Openbaar Vervoer (OV) binnen Capelle en Rotterdam voor lage inkomen 
gezinnen en pensioengerechtigden. 
Eenzaamheid voorkomen is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Gratis OV 
kan daar aan meehelpen. Maar een dergelijk regeling kost geld en daarom kijkt de 
CU naar een eerlijke en efficiente regeling. Capellenaren die niet met eigen vervoer 
kunnen reizen door bijoorbeeld een ziekte of niet de financiële middelen hebben 
willen we helpen. Zij die het nodig hebben krijgen de steun van de CU. Zowel 
pensioengerechtigden als gezinnen met lage inkomens. Een laag inkomen is dan 
geen drempel door Capelle te reizen of Rotterdam te bezoeken. Dat doorbreekt een 
stukje isolement.  
 
Geld voor zorg is alleen voor de zorg 
Vanuit het Rijk krijgt Capelle, net als alle andere gemeenten, geld om bepaalde taken 
uit te voeren. Zo ook voor de zorg. WMO, jeugdzorg etc. De CU vindt dat geld voor 
zorg alleen aan zorg besteed mag worden. Dat geld mag dus niet voor andere 
onderwerpen uitgegeven worden. Wij gaan dus niet afwegen hoe het held besteed 
wordt. Zorg is zorg. Daar hebben we het voor gekregen, dan geven we het daar ook 
aan uit. Binnen de zorg kan er uiteraard wel geschoven worden. Wij kunnen zo 
maatwerk leveren en uitgeven daar waar het nodig is. 
 
Eigen onderhoudsproject in de wijk 
De CU is terughoudend over een eigen onderhoudsploeg voor bijvoorbeeld het groen 
in de wijk. Dat staat haaks op een terugtredende overheid. Het feitelijke probleem ligt 
in de aansturing van de onderhoudsploegen van de aannemers. Dit kan opgelost 
worden door elke wijk zijn eigen aannemer te geven met een langdurig contract, 
waarbij tevredenheid van de burger bepaald of de aannemer aan zijn opdracht 
voldoet of dat sterker door de gemeente op de prestaties moet worden gestuurd. 
 
Schoolzwemmen 
Schoolzwemmen wil de CU per direct invoeren. Er gebeuren teveel ongelukken in 
zwembad en zwemplaatsen en de zee. Zwemlessen dragen bij aan de 
bewustwording van de gevaren van het water. Zelfredzaamheid en niet in paniek 
raken is essentieel voor het letterlijk boven water houden van het hoofd. Wij vinden 
het zo belangrijk dat de CU er ook geld voor over heeft om schoolzwemmen in 
Capelle mogelijk te maken. 
 
Apart inzamelen plastic, metaal en drankcartons  
De CU is groot voorstander van het apart inzamelen. Want dat is goed voor de 
bewustwording van afval. Voorkomen is beter dan genezen. Bekend is dat 
nascheiding van afval voor het milieu best goed werkt, maar minder afval is veel 
beter. 
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