
1 

 

 

Capelle aan den IJssel 

 

1. ChristenUnie, partij van  christenen voor alle mensen 

 

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op 

de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over 

ons en onze manier van samenleven. 

 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen 

te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om 

veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar 

verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet 

alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien 

in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die zorgvuldig met geld omgaat, maar ook 

een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd 

worden. 

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen 

vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een 

wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. 

 

1.1.  Geef geloof een stem 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen 

inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de 

overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste 

weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien 

niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo 

en van het alles houden zoals het is. 

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen 

met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in 

navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.  

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken 

van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof 

een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de 

maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere 

samenleving. 

Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons 

vraagt (Micha 6:8).
1
 

 

                                                           
1
 Zie bijvoorbeeld ook Zacharia 7:9-10 (NBV): Dit zegt de HEER van de hemelse machten: "Spreek eerlijk recht, 

wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, 
en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen." 
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1.2. De kracht van de samenleving 

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van 

gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame 

economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.  

 

Onze Capelse samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als 

gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, 

scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, 

gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. 

Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk 

voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.  

 

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en 

hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht en 

de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die andere professionals. Zij 

staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonder 

de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen. 

 

1.3. Samen het verschil maken 

De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur, de zorg, de woningcorporaties, het 

onderwijs en de politiezorg uit van de menselijke maat zodat burgers op lokaal niveau betrokken 

kunnen zijn in wijken en buurten. 

 

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, verenigingen, kerken, helpen mee in de school 

van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn 

de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers 

is er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst.  

De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van de samenleving. Samen 

willen wij het verschil maken. 

 

De ChristenUnie maakt ruimte voor de samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, 

voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties in het welzijnswerk, 

zoals het Leger des Heils, SGJ, de Hoop en Youth for Christ en de diaconieën.  

De ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de 

stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) 

 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en 

doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Capelle aan den 

IJssel. Doe met ons mee.  

 



 Capelle aan den IJssel  Verkiezingsprogramma 2014-2018 

www.cu-capelle.nl   

 

3 

2. Veiligheid 

 

In Capelle aan den IJssel moet het veilig leven, wonen en werken zijn. De ChristenUnie vindt het 

belangrijk dat er duidelijkheid is over geldende normen, gecombineerd met consequente 

handhaving. Het negeren en overschrijden van normen moet worden aangepakt. Met de invoering 

van de Nationale Politie liggen er veel bevoegdheden op landelijk niveau. De Capelse ChristenUnie 

blijft zich inzetten voor lokale sturing op de feitelijke inzet van de politie. Handhaving van de 

rechtsorde en het beschermen van burgers is één van de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, 

onleefbaarheid en onveiligheid dienen dan ook krachtig bestreden te worden. Het is voor onze 

burgers van belang dat er duidelijke en heldere regels bestaan en dat die regels ook gehandhaafd 

worden. “Handhaven of gedogen?” is daarom voor de ChristenUnie geen vraag! Handhaving mag 

niet achterwege blijven en een gedoogcultuur kan niet en willen wij niet. De overheid kan het echter 

niet alleen, maar zal als geloofwaardig handhaver van wetten en regels moeten appelleren aan de 

verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties. De ChristenUnie wil verandering brengen in 

de idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de 

samenleving te willen geven. Burgers zijn niet alleen consumenten maar ook producenten van een 

bloeiende gemeente. Helaas was de gemeente in sommige buurten(bijv. Schollevaar-Oost)  te laat, 

waardoor deze erg achteruit zijn gegaan. Mensen die een positieve bijdrage aan een buurt leverden  

vluchten weg en het kost vervolgens veel moeite om sociale cohesie in een buurt weer op te 

bouwen. Daarom moet de komende jaren voorkomen worden dat buurten in de problemen komen 

door burgers die zich inzetten voor hun wijk te stimuleren en faciliteren en asociaal gedrag te 

bestrijden.  

 

• Heldere afspraken maken met politie over de prioriteiten en de targets en deze jaarlijks 

evalueren; 

• Vroegsignalering invoeren zodat voorkomen wordt dat buurten afglijden; 

 

De ChristenUnie vindt veiligheid een belangrijke taak van de overheid
2
. Maar de overheid is niet de 

enige die zich hiermee bezig houdt. Ondernemers zorgen voor een goede beveiliging van hun 

gebouw en goederen. Particuliere huiseigenaren en woningcorporatie Havensteder moeten zorgen 

dat hun woningen goed beveiligd zijn en het politiekeurmerk ‘Veilig wonen’ dragen.  

 

• Bij nieuwbouw en renovatie zorgen dat beveiliging op niveau Politie Keurmerk Veilig Wonen 

is 

 

Omdat we vinden dat burgers en bedrijven ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben heeft de 

Capelse ChristenUnie de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om ondernemers en inwoners 

te stimuleren hun rol op te pakken op het veiligheidsterrein. Wij hebben bijvoorbeeld gestreden voor 

het invoeren van een subsidie voor beveiliging van winkelpanden en voor het stimuleren van 

Burgernet
3
.In die lijn willen wij ook de komende vier jaar weer verder werken. Burgernet is een 

goede manier om de inwoners van onze gemeente de ogen en oren van de politie te laten zijn. Veel 

vermissingen en misdaden zijn in Nederland op die manier opgelost. We willen ons er daarom graag 

voor inspannen dat meer Capellenaren mee gaan doen met Burgernet. Ons doel is om 20% van de 

Capellenaren zich aan te laten melden. Ook is de ChristenUnie enthousiast over buurtpreventie 

                                                           
2
 Romeinen 13 

3
 Kijk eens op www.burgernet.nl 
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waarbij betrokken bewoners in afstemming met de wijkagent hun rondes maken. Wij maken ons er 

hard voor dat de gemeente deze inzet waar mogelijk faciliteert. 

 

• Samenwerken met bedrijven voor veiligheid door voorlichting en subsidiering; 

• Bevorderen buurtpreventie – zorgen voor ondersteuning met kleding & portofoons; 

• Minimaal 20% van de Capellenaren doet mee met Burgernet; 

 

Wat betreft de taak van de overheid vinden wij dat de gemeente afspraken moet maken met de 

politie over meer surveillance in de weekenden en de nachtelijke uren. De gemeente maakt er 

daarnaast werk van om schade aan publieke eigendommen, bijvoorbeeld door graffiti of 

vernielingen, te verhalen op daders (en eventueel hun ouders). 

 

• 10% verhogen van het verhalen van schade op daders (en ouders) 

 

Gaat het goed met de veiligheid in Capelle aan den IJssel? Ja en nee. Ja, wanneer we kijken naar de 

objectieve cijfers. De cijfers van de politie laten de afgelopen tien jaar op de meeste onderdelen een 

daling zien. Er zijn dus minder aangiftes. Maar voelt U, de Capellenaar, zich ook veiliger? Het lijkt er 

niet op, want terwijl de objectieve cijfers beter worden daar stijgt de subjectieve veiligheid 

(veiligheidsbeleving) niet mee. Daarom willen wij naast een scherpe aanpak van prioriteiten als 

woninginbraken en jeugdoverlast ook scherp letten op veiligheidsbeleving. Voor probleemjongeren is 

een effectieve aanpak cruciaal. Wij denken dat het actief betrekken van jongeren bij de vergroting 

van de veiligheid hierbij goed kan helpen. Ze kunnen een ambassadeursrol vervullen door 

bijvoorbeeld ingezet  te worden als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of stadswachten.   

 

• Vermindering van het percentage Capellenaren die zich onveilig voelt  (2013 vs 2017 10% 

minder) 

 

Een manier om aan de veiligheid en een groter veiligheidsgevoel te werken is door samen te werken 

en vernieuwend te durven zijn. De inzet van de stadsmariniers, de gele & rode kaarten voor 

overlastgevers (zware overlast kan leiden tot woninguitzetting), het blowverbod en cameratoezicht 

waren nieuwe maatregelen in de afgelopen vier jaar. Waar nodig moeten ook de komende vier jaar 

nieuwe instrumenten ingezet kunnen worden. De criminaliteit zoekt steeds nieuwe wegen en de 

overheid zal die elke keer weer moeten blokkeren. Daarnaast blijven we stevig inzetten op een 

persoonsgebonden aanpak van de daders, zodat we met alle middelen (preventie, repressie en zorg) 

voorkomen dat ze in herhaling vallen. Het regionale Veiligheidshuis
4
 zorgt voor deze integrale 

aanpak. 

 

Een extra kwetsbare groep zijn de ouderen. Daarom willen wij graag voortzetting van de voorlichting 

aan ouderen van de wijkagent over bijv. babbeltrucs. Ook willen wij dat de gemeente aandacht 

besteedt aan het verborgen probleem van ouderenmishandeling. Door voorlichting kan de gemeente 

er voor zorgen dat burgers, zorgverleners en hulpinstanties hier alert op worden. 

  

Bij veiligheid denken wij ook  aan de voorbereiding van de overheid op calamiteiten zoals 

(natuur)rampen. De gemeente dient haar rampenplannen actueel te houden en regelmatig 

oefeningen te doen. Daarbij moet speciale aandacht zijn voor zwakkere groepen in onze 

                                                           
4
 Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) is een samenwerkingsverband van partners uit de 

bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen in de regio Rijnmond. Zij werken samen aan de persoonsgerichte 

aanpak van overlastgevende personen en/of verdachten van strafbare feiten. www.veiligheidshuizen.nl 
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samenleving, zoals ouderen, gehandicapten en kinderen. Evacuatieplannen moet regelmatig 

geactualiseerd worden en de bewoners moeten ermee bekend zijn (communicatie!) 

 

• Elke 2 jaar oefening met kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten 

• Communicatie over rampen/evacuatieplannen aan inwoners / werknemers e.d. 
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3. overheidsfinanciën 

 

Als coalitiepartij zijn wij dankbaar dat wij er aan hebben kunnen bijdragen dat de gemeente Capelle 

aan den IJssel haar financiën op orde heeft. Ondanks de economische recessie en de gevolgen van de 

laatste kabinetten wist de gemeente de lasten laag te houden. Sterker nog, het was zelfs mogelijk de 

lasten voor de burgers te verlagen! Dit is in lijn met het streven van de ChristenUnie om zuinig te zijn 

op het geld dat de overheid ter beschikking heeft en ook bescheiden te zijn in de vraag aan de 

inwoners. U kunt er bij ons op aan dat wij lasten niet meer zullen laten stijgen dan de inflatie. Ook wil 

de ChristenUnie dat de tarieven die de gemeente in rekening brengt, zoals de bouwleges, 

afvalstoffenheffing en rioolheffing gebaseerd zijn op kostendekking. Ontvangen  gelden gebruiken wij 

zoveel als mogelijk voor het beoogde doel. 

 

• Gemeentelijke lasten stijgen niet meer dan inflatiecijfer 

• Waar mogelijk tarieven op basis van kostendekkendheid 

 

Voor de uitvoering van het beleid van de gemeente is het nodig dat zij over voldoende middelen 

beschikt. De gemeente heeft daarvoor verschillende bronnen van inkomsten. In de eerste plaats de 

uitkeringen die zij ontvangt van het Rijk en in de tweede plaats de gemeentelijke belastingen. De 

ChristenUnie is een groot voorstander van een gezond financieel beleid. Dit betekent dat sprake 

moet zijn van een reëel evenwicht in de meerjarenbegroting: structurele uitgaven worden gedekt 

door structurele inkomsten. Het financieel perspectief voor de komende jaren geeft door de huidige 

economische crisis een minder rooskleurig beeld. Dat betekent echter niet dat automatisch de 

gemeentelijke belastingen moeten worden verhoogd. Als de uitkering uit het gemeentefonds wordt 

verlaagd moet eerst gekeken worden naar een andere wijze van het opheffen van het dan ontstane 

of dreigende tekort op de begroting. Dat kan inhouden dat bezuinigingen worden doorgevoerd of 

geplande investeringen worden doorgeschoven, heroverwogen of getemporiseerd. Wel moet de 

gemeente altijd de beschikking houden over voldoende reserves om financiële schokken op te 

kunnen vangen. Het is naar de mening van de ChristenUnie van groot belang dat het college van 

B&W tijdig en inzichtelijk informatie verschaft aan de gemeenteraad over de financiële positie van de 

gemeente.  

 

Net als de meeste andere gemeenten moet de gemeente Capelle bezuinigen. Maar omdat niet alleen 

Capelle daarmee te maken heeft, maar ook andere gemeenten kunnen we elkaar helpen en 

samenwerking zoeken. Moet iedere gemeente alle voorzieningen aan zijn inwoners aanbieden? Wij 

vinden van niet, zolang we wel kunnen waarborgen dat iedere inwoner bijvoorbeeld een zwembad in 

de buurt heeft, eventueel in een andere plaats. Moet elke gemeente een theater hebben? Ook dat 

vinden wij niet nodig, het is fijn als er een theater in de buurt is, maar of dat nu in Capelle is of in 

Rotterdam maakt voor de bezoekers niet veel uit. Wij willen hiermee zeggen dat wij per voorziening 

willen bekijken welke afstand tot de voorziening redelijk is. Zo vinden wij dat kinderen in de buurt 

zwemles moeten kunnen volgen, zeker in een gemeente met zoveel open water als Capelle.  

 

• Heroverweeg de voorzieningen zodat het dicht bij de Capellenaar is maar wellicht in 

samenwerking met buurgemeenten 

 

Ook in tijdens van crisis vinden wij het belangrijk dat de overheid omkijkt naar de zwakkeren in de 

samenleving. De gemeente moet daarom een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid hebben voor minima 

en ouderen met alleen AOW. 
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De gemeente moet bij inkoop en aanbestedingen maatschappelijk verantwoord handelen. Zo heeft 

de ChristenUnie zich ingezet dat leveringscontracten met energiebedrijven voor gemeentelijke 

gebouwen gebaseerd moeten zijn op 100% duurzame energie.  

 

• bij inkoop & aanbesteding wegen duurzaamheid en sociaal beleid van contractspartijen 

zwaar mee.  
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4. Economie en werkgelegenheid 

 

Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft, te ontplooien. 

Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en is het een goed 

middel om een inkomen te verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften 

en die van anderen.  

 

Capelle ligt op een kantelpunt in de Rotterdamse regio. De gemeente gebruikt daarvoor de slogan: 

Parkstad naast economische motor. Capelle is een groene gemeente gebouwd rondom het 

Schollebos, maar is tegelijkertijd een bedrijvige stad; een economische motor. Om te zorgen dat 

Capelle een bedrijvige stad blijft wil de ChistenUnie dat de gemeente de werkgelegenheid binnen 

onze woonplaats bevordert. Werkgelegenheid die past bij de behoeften van onze Capelse 

beroepsbevolking. Zo wordt het woon-werkverkeer teruggedrongen en het beroep op de bijstand 

verminderd. Daarbij is het belangrijk om aan gerichte bedrijfsacquisitie te doen en samen te werken 

met andere partijen binnen onze regio. Wij willen dat de gemeente bedrijven stimuleert om 

stageplaatsen te bieden aan hen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Laat de 

gemeente daarbij zelf ook het goede voorbeeld geven! Bij het aan het werk helpen van inwoners die 

nu in een uitkeringssituatie zitten mag werk in de prostitutie, gokhallen en coffeeshops niet als 

passende arbeid beschouwd worden. Ook blijven wij waken voor het effect op het opvoeden van 

kleine, nog niet schoolgaande kinderen. Werk & scholing zijn voor (alleenstaande) ouder(s) in de 

bijstand  van groot belang. Natuurlijk moet dit gestimuleerd worden. Maar wel op een verstandige, 

sociale manier waarbij ook het belang van het kind en de keuze van de opvoeding door de ouder(s) 

mede bepalend zijn.  

 

• Gemeente geeft het voorbeeld met stageplekken voor mensen die moeilijk aan het werk 

komen 

 

Capelle kent een gezond ondernemersklimaat en er is ruime werkgelegenheid in onze gemeente. 

Toch zijn er ook aandachtspunten. Er staat veel kantoorruimte leeg binnen onze gemeente (ruim 

20%) en vooral het Rivium scoort daarin hoog. De ChristenUnie vindt het daarom een goede zaak dat 

de gemeente samen met het parkmanagement kijkt wat er aan de leegstand te doen is. Een eerste 

stap is naast de eigenaren ook huurders en makelaars van de bedrijfspanden op het Rivium intensief 

te betrekken bij de aanpak van de leegstand. De gemeente kan de samenwerking ondersteunen 

zonder daarbij een te grote rol op te nemen. Soms kan de gemeente wel zorgen dat ondernemers 

een steun in de rug krijgen qua samenwerking. In de periode 2010-2014  stelde de ChristenUnie 

daarom ook een BedrijvenInvesteringsZone voor en die is er inderdaad gekomen: Biz Capelle XL
5
. De 

ChristenUnie is blij met dit concept en is voorstander om dit ook op andere plaatsen in Capelle toe te 

passen. 

 

• Nagaan waar BedrijvenInvesteringsZones nuttig zijn en dat samen met ondernemers 

invoeren; 

• Leegstand van bedrijfsruimte aanpakken en ruimte geven voor creatieve oplossingen 

 

                                                           
5
 Ondernemers op het bedrijventerrein CapelleXL investeren gezamenlijk in de kwaliteit, veiligheid en 

leefbaarheid van hun bedrijfsomgeving. De ondernemers hebben zelf inspraak in de manier waarop het 

beschikbare budget wordt ingezet. Zie http://www.bizcapellexl.nl/ 
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Wij vinden dat elke wijk een winkelcentrum moet hebben, zodat iedereen dichtbij de noodzakelijke 

boodschappen kan vinden. Dit past bij onze visie om leefbare wijken te houden en daarvoor de 

noodzakelijke voorzieningen in de buurt te organiseren. Maar deze buurtwinkelcentra kunnen wel 

onder druk komen te staan door verminderde vraag (internetaankopen) en concurrentie van grote 

winkelcentra in de regio, zoals Koperwiek en Alexandrium. Om buurtwinkelcentra zoals het Slotplein 

en de Terp levensvatbaar te houden moeten alle ondernemers meedoen. Wij vinden dat de 

gemeente waar nodig deze een steun in de rug moet geven om dat mogelijk te maken. Bij de 

winkelcentra blijft parkeren gratis, ook al zou dat investeringen van gemeentewege vragen.  

 

• Geen betaald parkeren 

 

De ChristenUnie ziet ook een rol van de gemeente om grenzen aan te geven. Bedrijvigheid in Capelle 

is mooi, maar wij hebben geen behoefte aan gokhallen, zodat wij gokverslaving creëren en 

vervolgens mensen bij de gemeente in de schuldhulpverlening komen. Hetzelfde geldt voor 

coffeeshops. Voor seksinrichtingen komt daar naast de verslavingsproblematiek ook nog eens bij dat 

het onlosmakelijk verbonden is met mensenhandel (onze 21ste eeuwse slavernij). 

 

• Geen behoefte aan een gokhal, coffeeshop of bordeel 

 

Ook willen wij de kleine ondernemers beschermen tegen de grote filiaalbedrijven die streven naar 

een 24-uurseconomie. Wij kiezen voor de menselijke maat en gunnen ook kleine ondernemers hun 

rust. Daarom wil de ChristenUnie de zondagsopenstelling van winkels binnen onze gemeente bij 

voorkeur afschaffen, maar zeker niet uitbreiden. Wij doen dit om sociale redenen, maar daarbij laten  

wij ons leiden door de Bijbel waarin God ons oproept om te zorgen voor een rustdag en 

rustmomenten. Daarbij merken wij ook op dat de zondagsopenstelling niet breed gedragen wordt 

door de Capelse winkeliers. In een onderzoek onder alle winkeliers (met uitzondering van het 

Hoofdweggebied) was de uitkomst dat twee derde van de winkeliers onze lijn volgden om de 

koopzondagen te beperken. Het zou getuigen van respect voor deze betrokken, lokale ondernemers 

wanneer ook andere partijen die vaak de mond vol hebben over hun ondernemersgezindheid, deze 

lijn gaan volgen in plaats van te doen wat de grote nationale winkelbedrijven zonder binding met 

onze woonplaats willen. 

 

• Bevorderen zondagsrust / bescherming winkeliers 
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5. Zorg en welzijn 

 
De ChristenUnie staat in een heel oude traditie om de rol van de overheid beperkt te zien. De 

overheid staat niet boven allerlei groepen & organisaties (zoals socialisten het zien) maar ernaast. 

Veel dingen kunnen worden geregeld door particulier initiatief en zonder overheidsbemoeienis. 

Maar waar het misgaat, daar moet de overheid wel ingrijpen en zorgen voor eerlijke spelregels. 

Daarin verschillen wij met de liberale partijen die geloven in de markt en de ogen sluiten voor de 

uitwassen ervan. 

 

Ook op het kleine niveau van de Capelse gemeenschap heeft dit gevolgen. De ChristenUnie steunt 

vanuit deze visie
6
 de ruimte voor de Capelse samenleving zelf zaken op te pakken. Wij noemden al 

eerder de buurtpreventie. Een ander voorbeeld is de wijkwinkel van Capelle Schollevaar waar 

vrijwilligers zorgen voor een luisterend oor tot en met begeleiding bij schulden; van het uitdelen van 

plastic zakken tot en met lessen Nederlands. Dit initiatief dat is gekomen vanuit de Ontmoetingskerk 

vinden wij een mooi voorbeeld van waar burgers zelf dingen kunnen organiseren in en voor de 

samenleving. De boodschappenplusbus is een ander mooi voorbeeld waarbij eenzaamheid onder 

ouderen wordt aangepakt. Dit soort zaken zijn zeer waardevol en de gemeente Capelle moet 

vrijwilligerswerk zoveel mogelijk ondersteunen. Ook kunnen bewoners / belanghebbenden de 

gemeenten goed van advies dienen en zo nodig bij de les houden. De WMO Adviesraad, cliëntenraad 

SoZaWe, de fietsersbond, de Natuurvrienden etc.; Capelle kent een rijk verenigingsleven en daar 

moet de gemeente goed gebruik van maken. 

 

• Bevorderen van vrijwilligerswerk en op voet van gelijkheid samenwerken; 

• Bij evaluatie en beleidsvoorbereiding verplicht belangengroepen / adviesraden erbij 

betrekken 

 

De samenleving is, naar de mening van de ChristenUnie, gebaat bij aandacht voor het publieke, voor 

het gezamenlijke, voor wat ons bindt. Wij willen vanuit een Bijbelse opdracht graag meewerken aan 

een samenleving waarin we ‘omzien naar elkaar’. De ChristenUnie is van mening dat geïnvesteerd 

moet worden in een ‘samenleving met samenhang’. Op drie beleidsterreinen krijgt de gemeente 

extra taken die eerder door de centrale overheid werden gevoerd: WMO, Jeugdwet en 

Participatiewet. Deze decentralisaties bieden naar onze mening kansen om die in de samenleving 

noodzakelijke ‘sociale cohesie’ met elkaar te bewerken. De gemeente hoort Capellenaren en 

organisaties, zoals het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk en de kerken, voldoende ruimte te 

bieden. De gemeente hoort zich te richten op de samenwerking, hoort deze te stimuleren, een visie 

te ontwikkelen en de randvoorwaarden te scheppen. Dan hebben wij het volste vertrouwen dat 

Capellenaren en organisaties hun verantwoordelijkheid zullen oppakken. De gemeente waarborgt 

ook dat de hulp die verleend moet worden snel op gang komt. Zo vinden wij lange wachtlijsten voor 

algemeen maatschappelijk werk onacceptabel. Aanvragen voor maatschappelijk werk moeten snel 

en adequaat worden afgehandeld. Dat betekent binnen een paar dagen en niet na 10 weken. 

 

• Bij de drie decentralisaties zorgen voor het actief betrekken van de belanghebbenden; 

• Voorkomen van wachtlijsten bij algemeen maatschappelijk werk. 

 

De inbreng van de WMO-adviesraad vinden wij zeer waardevol en daarom willen wij die versterken. 

De ChristenUnie wil dat het College van B&W wanneer zij afwijkt van het advies van de WMO-

                                                           
6
 ‘Soevereniteit in eigen kring’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Wetenschappelijk Instituut van 

de ChristenUnie, http://wi.christenunie.nl 
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adviesraad eerst de gemeenteraad informeert. Wat betreft de WMO wil de ChristenUnie ook dat de 

gemeente  doorgaat met periodiek meten van de tevredenheid van de cliënten van het WMO loket. 

Het budget voor de uitvoering van de WMO staat onder druk en het risico bestaat dat de gemeente 

bij de aanbesteding van onderdelen van de WMO de prijs centraal stelt. De ChristenUnie wil dat de 

gemeente bij aanbesteding werkt met reële salarisnormen. Thuiszorgmedewerkers zijn professionals 

die recht hebben op een redelijke beloning. Het gaat bij de WMO om mensen, niet om papier en 

boekhouden!  

 

• Wanneer het College van B&W afwijkt van een advies van WMO-raad wordt gemeenteraad 

geïnformeerd; 

• Blijven meten van tevredenheid van cliënten WMO; 

• Reële salarisnormen bij aanbesteding 

 

De ChristenUnie draagt het kinderhospice de ‘Pallieterburght’ een zeer warm hart toe. Wij hechten 

veel waarde aan een blijvende betrokkenheid bij deze zorgvoorziening voor ernstig zieke kinderen 

tussen ziekenhuis en thuis. Wij, de CU, willen zelf nagaan of een kleinschalig hospice voor ouderen 

mogelijk is in onze gemeente.  

 

• Nagaan of er behoefte is aan een hospice 

 

In deze tijd waar we te maken hebben met een financiële crisis wil de ChristenUnie dat de gemeente 

zorgdraagt voor een laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening. Wachtlijsten moeten 

worden bestreden om te voorkomen dat mensen onnodig nog dieper in de problemen komen. De 

ChristenUnie wil dat de gemeente een buddyproject opzet, waarbij mensen met grote schulden door 

een 1 op 1 traject worden geholpen hun leven weer op de rails te krijgen. Ondersteuning voor-, 

tijdens en na het traject van schuldhulpverlening blijkt in de praktijk hard nodig te zijn. De gemeente 

faciliteert vrijwilligers om deze ondersteuning te kunnen leveren. 

Dat vraagt ook om  afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om 

betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen. Er moet in een vroeg stadium 

en proactief overleg plaats vinden met de schuldhulpverlening en sociale dienst. Ook is 

samenwerking met maatschappelijk werk van belang voor de psychologische kant van schulden. 

 

• Geen wachtlijsten bij schuldhulpverlening 

• Introduceren buddyproject  schulden 

 

Om schrijnende situaties tegen te gaan willen wij dat de gemeente een actief beleid voert om te 

voorkomen dat mensen door onwetendheid geen gebruik maken van de bijzondere bijstand terwijl 

ze daar wel recht op hebben. Tegelijk is het van groot belang dat misbruik van voorzieningen wordt 

opgespoord en gestraft. Alleen zo kunnen we de sociale voorzieningen betaalbaar houden en blijft er 

draagvlak. Tegelijk geeft de gemeente het goede voorbeeld door stage en werkervaringsplaatsen te 

bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en 

arbeidsgehandicapten. 

 

• Scherpe aanpak fraude 
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6. Jeugd 

 

De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom initiatieven die gezond gedrag 

stimuleren steunen. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan. De 

problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast blijft een integrale aanpak 

vanuit zorg en repressie vragen. Eenzaamheid onder jongeren is één van de oorzaken van de vlucht 

naar verslaving. De ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het 

netwerk rond jongeren. Jongeren hebben ruimte nodig, de ChristenUnie wil ze die ruimte bieden en 

daarbij voorzieningen voor de jeugd realiseren, zoals Capsloc. De woonomgeving moet voor jongeren 

een positieve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke, veilige wijken, waar ruimte is 

om te spelen en te sporten en om elkaar te ontmoeten. De scouting en sportverenigingen hebben 

ook een belangrijke maatschappelijke rol die erkenning en waardering verdient en mag worden 

bevorderd. De nieuwe aanpak binnen Welzijn Nieuwe Stijl, dat jongeren zelf activiteiten moeten 

organiseren, juichen wij toe. Maar wel met de kanttekening dat zij hierin goed begeleid moeten 

worden, zodat er daadwerkelijk activiteiten plaatsvinden.  

 

• Substantiële verbetering (10% reductie) bij scores jeugdonderzoeken alcoholgebruik, 

drugsgebruik en eenzaamheid 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een belangrijke plek verworven in onze samenleving. 

Naast de hoofdvestiging aan De Linie zijn er ook nevenvestigingen in Schollevaar en ’s Gravenland. In 

het CJG is het consultatiebureau gevestigd. De CJG’s bieden daarnaast ook cursussen aan, zoals 

opvoedingsondersteuning voor de ouders van kinderen op zowel basisschool als voortgezet 

onderwijs. Ook geven ze gerichte voorlichting over (het voorkomen van) schulden bij jongeren  De 

ChristenUnie vindt dat het CJG ook een functie dient te hebben bij preventie van echtscheidingen 

(via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij en na een echtscheiding, vooral gericht op 

(emotionele) problemen bij kinderen en co- ouderschap.  

 

• Actief preventie aanbieden ter voorkoming van echtscheidingen 

 

Onderwijs is belangrijk voor de toekomst van de Capelse jongeren. De ChristenUnie hecht daarom 

grote waarde aan onderwijs van goede kwaliteit. Dit wordt bereikt door voldoende leerkrachten, 

goede locaties en niet te grote klassen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat een goede financiële 

hushouding van de scholen wordt gewaarborgd. Zo wordt de menselijke maat behouden. De 

ChristenUnie pleit ook voor een stevige aanpak met scherpe doelstellingen om schooluitval te 

voorkomen. Bij het onderhoud van scholen is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt en dit 

moet in samenwerking tussen de school en de gemeente gebeuren. De aanpak van 

probleemjongeren moet de aandacht hebben van de overheid. Wij vinden dat daarbij gebruik moet 

worden gemaakt van de bestaande kwaliteiten en rolmodellen uit de eigen groep, bijvoorbeeld 

mentoraat door succesvolle allochtone jongeren. Ook willen wij dat de gemeente zorg draagt voor 

campagnes tegen pesten en voorlichting voor opvoeders in het herkennen van pesten  

 

• Aanpak schooluitval continueren; 

• Gebruik rolmodellen bij jongeren; 

• Aanpak pesten continueren. 

 

Omdat de ChristenUnie het van groot belang vindt dat alle kinderen leren zwemmen willen wij dat 

het vangnetzwemmen wordt aangeboden. Dit betekent dat kinderen in groep 5 en 6 van de 
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basisschool die nog niet kunnen zwemmen en waarvan de ouders een laag inkomen hebben voor een 

gering bedrag een zwemdiploma kunnen halen. Ook vinden wij dat kinderen van ouders op 

bijstandsniveau op kosten van de gemeente een zwemdiploma moeten kunnen halen.  
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7. Kunst, cultuur en sport 

 

Kunst, cultuur en sport kunnen mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke 

betrokkenheid. Bij sociale samenhang, de overdracht van waarden en normen en het investeren in 

onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. Daarnaast 

is het, juist met het oog op integratie en acceptatie van achterstandsgroepen van belang dat er 

streng wordt opgetreden tegen overlast en wetsovertreding. 

 

• Sportief Capelle &sportverenigingen werken aan normen & waarden. 

  

De ChristenUnie staat positief tegenover stimulering van de amateurkunst en de uitstraling hiervan 

voor de Capellenaren. Het huidige muziekaanbod door Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 

(SKVR) moet worden behouden. Wij vinden dat muziekonderwijs breed beschikbaar moet zijn in 

Capelle. Het leren spelen van een instrument en daarin doorgroeien, moet mogelijk en betaalbaar 

blijven in onze woonplaats! Ook jongerencentrum Capsloc kan daarin een rol spelen. Het Isalatheater 

zorgt voor een levendig stadscentrum en heeft daarom een belangrijke rol. Wel zal gekeken moeten 

worden naar manieren om de gemeentelijke subsidie zo laag mogelijk te krijgen / houden. In het 

algemeen geldt bij subsidies dat de ChristenUnie wil dat deze afgerekend worden op te leveren 

prestaties en, om excessen te voorkomen, worden gekoppeld aan voorwaarden betreffende geweld, 

discriminatie, godslastering en zedelijkheid.  

 

• Bij subsidies ook afspraken over tegengaan geweld, discriminatie, godslastering en 

onzedelijkheid. 

 

Sport heeft een belangrijke rol in de samenleving en de ChristenUnie vindt het een taak van de 

gemeente om de amateur sport te stimuleren. Daarbij denken wij aan het bevorderen van de bouw 

van multifunctionele sportcomplexen die de relatie tussen sportverenigingen, wijkbewoners en 

scholen verbeteren. Veel sportverenigingen worden geleid door enthousiaste vrijwilligers, ook dit 

heeft een samenbindend effect in de samenleving. Wij vinden dat de gemeente het zelfbeheer van 

sportverenigingen moet stimuleren. 

 

Capelle is een waterrijke gemeente met een mooi eigen groen hart, het Schollebos. Met Ravottia en 

speeltuin Rollebollebos zijn er goede speelmogelijkheden. Aanvullend daarop  zijn wij voor het 

creëren van een kanonetwerk met aanlegsteigers op natuurlijke punten, zodat ook op het water van 

het Schollebos kan worden genoten. 

 

• Kanonetwerk in Schollebos 
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8. Wonen en bouwen 

 

Als ChristenUnie willen wij op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de 

schepping Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het 

gebied van afval, mobiliteit en bebouwing. De verschillende belangen zoals groen, water, wonen, en 

wegen vragen teveel van de beschikbare ruimte. Het wordt daarom steeds belangrijker dat de 

overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. De belangen van bestaande en nieuwe ruimtevragers 

moeten goed worden afgewogen. De overheid moet daar zijn werkwijze op aanpassen. Het is 

belangrijk dat er sprake is van ruimtelijke samenhang. 

 

Capelle is inmiddels geen groeigemeente meer. Onze woonplaats is ingesloten tussen de IJssel, 

Zuidplas en Rotterdam en kent nauwelijks nog ongebruikte ruimte. Daarom wil de ChristenUnie 

investeren in binnenstedelijk bouwen en zijn we voorstander van meervoudig ruimtegebruik. Door 

functiemenging (wonen en werken) wordt de sociale controle bevorderd. Sociale samenhang moet 

uitgangspunt zijn bij bestemmingsplannen en bij uitbreidings- en inbreidingsplannen. Open ruimten 

zijn onmisbaar voor een fijne woonomgeving: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en 

oppervlaktewater. Het zijn de ‘longen’ van Capelle. Binnenstedelijk bouwen is goed, maar de 

leefbaarheid mag niet in het geding komen. Het groen en water dat er is moeten we koesteren, zodat 

de benaming Parkstad terecht is en blijft. Wij zijn voor het behoud van karakteristieke Capelse 

kenmerken zoals het slagenlandschap en groene aders (’s-Gravenweg). Daarbij dient zorgvuldig 

omgegaan te worden met de lintbebebouwing langs de Capelseweg. 

 

• Geen groeigemeente; 

• Behouden van slagenlandschap en groene aders; 

 

De ChristenUnie wil dat bij nieuwbouw & renovatie het steen-voor-steen principe wordt gehanteerd. 

Dit betekent dat er nooit meer grondoppervlakte wordt gevuld met nieuwbouw dan er vrijkomt door 

sloop. Ook hoeft niet op elk vrijkomend stuk grond vervangende bebouwing gerealiseerd te worden, 

er moet Capelle-breed worden gekeken. Bij binnenstedelijk vrijkomende locaties wegen we 

zorgvuldig af of die locaties niet groen/blauw kunnen blijven. Daarbij moet aandacht zijn voor 

stadsparkjes en stadslandbouwprojectjes in de wijken. Zo voorkomen we dat er groen en water 

wordt opgeofferd en zorgen we dat Capelle een prettige woonplaats is waar het groene karakter 

wordt behouden. Capelle heeft inmiddels ongeveer 66.000 inwoners en dit is wat de ChristenUnie 

betreft genoeg. Het inwonertal mag eerder iets naar beneden dan naar boven en wij willen dat er 

zeker niet wordt gestreefd naar meer bewoners. Nieuwbouw als uitbreiding is zeker geen doel van 

de gemeente, nieuwbouw als vervanging wel. 

 

• Steen-voor-steen principe Capelle breed; 

 

Bij nieuwbouw moet er goed worden gekeken naar de behoefte van dat moment en de toekomst. 

Daarbij zijn wij van mening dat er in principe alleen grondgebonden wordt gebouwd. Er is de 

afgelopen periode teveel hoogbouw neergezet in Capelle waar geen vraag naar blijkt te zijn. Als er in 

de toekomst al hoogbouw wordt gerealiseerd dan dient dit alleen te gebeuren waar dit past: 

geconcentreerd in het centrum en in de buurt van OV aansluitingen. We willen voorkomen dat er 

gebouwd wordt voor leegstand, zoals dat het geval is bij (een deel van) de nieuwe Hoven en de 

Rijckevorsel flats.  
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• Voorkeur voor grondgebonden woningen, en indien hoogbouw komt, dan alleen in centrum 

en bij OV. 

 

In het verleden is nieuwbouw gezien als een inkomstenbron voor de gemeente. Wij zijn echter van 

mening dat opbrengstmaximalisatie niet centraal mag staan bij nieuwbouwprojecten. Woningbouw 

doen we niet primair om inkomsten te genereren voor de gemeente. Wel moet het doel van de 

gemeente zijn om haar eigen kosten goed te maken. Er moet goed worden gekeken naar het type 

woningen waar vraag naar is, zoals bijvoorbeeld woningen voor ouderen of beginnende gezinnen. 

Samenwerking is belangrijk bij de realisatie van nieuwbouwprojecten. Daarbij denken wij aan overleg 

met allerlei betrokkenen, zoals medeoverheden, grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat vergt 

veel tijd in de aanloop naar nieuwbouw, maar door belanghebbenden in het voortraject van 

besluitvorming al goed te betrekken, kunnen vaak bezwaren later in het proces worden 

ondervangen. De nadruk moet liggen op participatie, zodat het draagvlak wordt vergroot en 

bovendien langdurige (en kostbare) juridische procedures zo veel mogelijk worden voorkomen. 

 

Het huidige Capelse woningbestand mag van de ChristenUnie dalen. Het percentage sociale 

woningbouw is in onze gemeente relatief hoog vergeleken met andere gemeenten in de regio. Wij 

zijn voorstander van een reductie van de sociale woningbouw naar ongeveer 30% van het totale 

woningaanbod (dit is nu 39%).  Waarom? Om te zorgen voor woonruimtekwaliteit, leefbaarheid en 

sociale cohesie. Wij blijven ons inzetten dat er in de regio voor alle inwoners voldoende woningen 

zijn. Als Capelle echter kijken wij ook naar de samenhang in de wijk en het absorptievermogen. Een 

cumulatie van problemen willen we voorkomen zodat iedereen jong & oud, rijk & arm, bruin & blank, 

gelovig & niet-gelovig etc. welkom is en tevreden kan wonen. 

Bij herstructureringsopgaven neemt de gemeente een stevige regierol op zich om deze doelstelling te 

bereiken, omdat woningcorporaties zeggen over onvoldoende investeringsvermogen te beschikken. 

Daarbij moet het aangaan van innovatieve samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd. 

 

• Sociale woningbouw van 39% naar 30%; 

 

Als we bouwen dan willen we graag ruimte geven aan particulier of collectief particulier 

opdrachtgeverschap, zeker waar de gemeente zelf zeggenschap heeft over grondposities. Dit houdt 

in dat we vrije kavels uitgeven waar mensen een woning naar eigen wens kunnen laten bouwen, 

uiteraard met inachtneming van de welstandsnormen. Ook moet de gemeente bij nieuwbouw 

rekening houden met de levensloopbestendigheid van woningen en wijken. Het moet mogelijk zijn 

dat mensen hun hele leven in hetzelfde huis kunnen blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden 

(echtpaar, gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.). Zo zijn wij geen voorstander van de realisatie van 

drive-in-woningen en split-level-woningen. De gemeente laat bouwplannen toetsen op 

levensloopbestendigheid. Adviezen van de Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC) over 

bouwplannen dienen zwaarwegend te zijn. Slechts bij uitzondering kan er onderbouwd van worden 

afgeweken en pas na communicatie hierover met BGC en de gemeenteraad. 

 

• Ruimte aan particulier initiatief bij bouwplannen; 

• Levensloopbestendig bouwen 

• Zwaarwegend advies van BGC bij bouwplannen; 

 

Bij nieuwbouw worden alleen vergunningen afgegeven voor projecten die voldoen aan hoge 

duurzaamheidsnormen
7
. Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame 

                                                           
7
 Woningen dienen een maximale Energie Prestatie Coëfficient (EPc) van maximaal 0,4 te hebben 

http://www.warmtepomp-info.nl/gerelateerd/epg-epc-epn/ 
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materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. De gemeente 

bevordert het verduurzamen van woningen, zodat ze klimaatneutraal zijn of zelfs energie 

‘produceren’. Door het beperken van tijdrovende procedures voor vergunningen moet de gemeente 

het gebruik van zonne-energie door huiseigenaren stimuleren. De ChristenUnie wil dat de gemeente 

bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen daadwerkelijk toetst en 

handhaaft dat aan de wettelijke duurzaamheidseisen en de criteria van eventueel verleende 

subsidie(s) wordt voldaan. 

 

• Nieuw bouw EPC norm 0,4 verplicht 

 

De afgelopen periode is het stadsplein voor het eerst in tientallen jaren aangepakt. Er zijn extra 

parkeerplekken gerealiseerd onder de metrobaan, bankjes en verlichting zorgen voor meer sfeer. Wij 

zijn dankbaar dat onze wethouder dat heeft kunnen bereiken samen met de ondernemers, maar we 

blijven zoeken naar mogelijkheden om het stadshart meer sfeer te geven. 

 

• Verder gaan met zorgen voor sfeer op het Stadsplein 

 

                                                                                                                                                                                     

http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieprestatie-nieuwbouw-

epn/epc-berekenen  
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9. Milieu en natuur 

 

Het klimaat is de laatste jaren grilliger geworden en we hebben vaker te maken met hevige regenval. 

De ChristenUnie vindt dat voorzien moet blijven in voldoende waterberging. Zo blijft momenteel 

Capelle redelijk “droog” na hevig regenval en zien we alleen regelmatig (fiets-) paden blank staan. Dit 

is o.i. vooral een aspect van onderhoud. 

De afvoercapaciteit van de riolen moet voldoende robuust blijven, om wateroverlast te voorkomen. 

Wij willen dat bij vervanging van riolering uitsluitend gescheiden stelsels worden 

aangelegd.(afvalwater en hemelwater gescheiden), zodat de waterzuiveringsinstallaties worden 

ontzien. Het is belangrijk om te voorkomen dat de riolering overbelast wordt. Een manier om dat te 

bereiken is door te zorgen dat meer water in de grond kan worden opgenomen. Daarom stimuleert 

de gemeente dat haar burgers een tuin hebben met veel beplanting en gras in plaats van een volledig 

betegelde tuin door voorlichting te geven over de positieve effecten van een groene tuin. Zo wordt 

de piekbelasting van de riolen beperkt, blijft het grondwater op peil en wordt de leefomgeving voor 

vogels en insecten vergroot. 

 

• Afval- en hemelwater scheiden bij vervanging; 

 

Voor het baggeren binnen de gemeentegrenzen is het Hoogheemraadschap verantwoordelijk, maar 

het blijkt dat dit gebeurt in periodes waarin dit op basis van de wet niet is toegestaan. Omdat dit ten 

koste gaat van de natuur binnen Capelle is de ChristenUnie van mening dat de gemeente het 

baggeren en andere werkzaamheden door of namens het hoogheemraadschap scherper moet 

begeleiden, zodat schade aan het milieu en overtreding van de eigen regels verminderd worden. Bij 

haar eigen natuuronderhoud dient de gemeente rekening te houden met plant en dier, zodat de 

biodiversiteit bewaard of vergroot wordt. Zo willen wij bijvoorbeeld dat het maaien om en om 

gebeurt, zodat er voor de dieren dichtbij een veilige schuilplaats is. 

 

• Milieuvriendelijk onderhoud; 

 

In het Schollebos biedt het babybos een leuke mogelijkheid voor (groot-)ouders ter gelegenheid van 

de geboorte een boom te planten. Maar de gekozen locatie in het Schollebos is onhandig: Het staat 

vlak bij een ooievaarspaal (en die komen er dus niet) en een kleiput waar zwaluwen die aan de 

Bermweg nestelen de grondstof voor hun nesten kunnen vinden. Wij pleiten er daarom voor om het 

babybos te verplaatsen naar een andere plek, bijvoorbeeld in of bij de heemtuin tegenover de 

kinderboerderij. 

 

• Babybos verplaatsen; 

 

De ChristenUnie wil Capelle schoon en leefbaar houden. Daarom moet de gemeente voorlichting 

geven over de mogelijkheden die er zijn om het milieu goed te beheren en verontreiniging tegen te 

gaan door milieubewust gedrag bij burgers en ondernemers. Wij willen dat het aantrekkelijk wordt 

gemaakt om afval gescheiden in te leveren door dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Van 

hondenbezitters mag gevraagd worden het vuil op te ruimen wanneer zij hun viervoeter uitlaten 

buiten een uitlaatzone. Op die plekken is een scherpe handhaving wenselijk. Ook willen wij dat 

Capelle meedoet aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost, etc. (Nederland Schoon, 

Opzoomeren e.d.). Daarmee kan de gemeente extra acties ondernemen om afvalscheiding onder de 

aandacht te brengen bij de burgers. Individuele burgers, scholen en organisaties kunnen worden 

betrokken bij een zwerfafval-opruim-project. Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn 
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dat burgers, winkels, scholen en dergelijke het ‘eigen erf’ schoon te houden, inclusief de directe 

omgeving van de voorziening.  
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10. Verkeer en infrastructuur 

 

De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en 

telecommunicatie, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien 

en bedrijven hun werk kunnen doen. De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid 

(o.a. verkeersveiligheid), milieu (bescherming van Gods schepping: mensen, dieren, groen) en 

leefbaarheid (lawaai, CO2, hoeveelheid groen, etc.). Ruimtelijk beleid legt veelal de basis voor het 

mobiliteitsbeleid. Hoe meer integraal deze twee beleidsterreinen benaderd worden, hoe beter. Dit 

vergt een langetermijnvisie. Mobiliteit is zowel een groot goed als een probleem (vervuiling, lawaai 

e.d.). Het is zaak om hierin een goede balans te vinden en de (auto)mobiliteitsstromen te beheersen.  

Doorstroming van verkeer en bereikbaarheid van Capelle blijft een speerpunt. De gemeente Capelle 

moet nadrukkelijk inzetten op een oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en 

IJsselmonde/Ridderkerk, zodat de Algeraweg en de Abram van Rijckevorsel weg worden ontlast en 

de hinder door het vele verkeer op deze wegen wordt verminderd. Die oeververbinding moet bij 

voorkeur in de vorm van een brug of tunnel en anders (tijdelijk) door middel van een passende 

veerpontverbinding.  

 

Bij het opstellen van plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening moet daarom altijd een 

bereikbaarheidstoets en toegankelijkheidstoets worden gedaan. Hiermee zorgen we er voor dat er 

met de mobiliteit efficiënt wordt omgegaan. Capelle dient een goed OV-netwerk te hebben 

waardoor alle belangrijke voorzieningen kunnen worden bereikt: het stadscentrum, het ziekenhuis 

en OV knooppunten met aansluiting op de rest van Nederland.  

 

• De gemeente zorgt ervoor dat alle OV-haltes toegankelijk te zijn voor mobiliteitsbeperkten.  

 

Om Capelle goed bereikbaar te houden is naast een goed en toegankelijk openbaar vervoer een 

goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Het Capelse fietsbeleid moet actief worden uitgevoerd en 

gemonitord; hiervoor is een budget binnen de begroting opgenomen. Conform het voorstel van de 

ChristenUnie wordt de Fietsersbond altijd betrokken bij het fietsbeleid, dit zijn immers de 

deskundigen bij uitstek. In verband met de veiligheid willen wij dat de fietsroutes binnen de 

gemeente zo veel mogelijk worden gescheiden van het snelverkeer. De ChristenUnie vindt het erg 

belangrijk dat de Capelse fietspaden goed worden onderhouden en bewegwijzerd. Op voorstel van 

de ChristenUnie en GroenLinks komt er extra bewegwijzering. Het is de taak van de gemeente om dit 

actueel te houden en te onderhouden. Op veel plekken staat bebording van gemeente, ANWB en 

verlichting naast elkaar. Wij pleiten voor dezelfde paal te gebruiken voor meerdere borden. 

 

• Actueel houden en onderhouden van bewegwijzering fietspaden; 

• Minder palen door efficiënter benutten; 

 

Bij bouwplannen van bedrijven moet de gemeente als voorwaarde voor vergunningverlening eisen 

dat een fietsenstalling wordt aangelegd, zodat het gebruik van de fiets een aantrekkelijk alternatief is 

voor woon-werkverkeer. Daarom willen wij ook dat er langs de snelwegen A16 en A20 een 

fietssnelweg wordt aangelegd. Helaas zijn er ook mensen die hun oude fietsen achterlaten en niet 

opruimen. De gemeente draagt er zorg voor dat deze ‘weesfietsen’ regelmatig worden opgeruimd. 

 

• Verplichte fietsenstalling bij vergunning voor bedrijven; 

• Fietssnelwegen langs de snelwegen; 
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De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen in wijken, bij trein-, 

metro- en bushaltes en bij publieksvoorzieningen. De gemeente investeert samen met de partijen in 

het spoor, en in de omgeving van trein- en metrostations.  

 

Voetgangers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Wij willen daar extra zorg aan besteden, door 

verder te gaan met het (beter) verlichten van de zebrapaden en die te voorzien van 

waarschuwingslichten voor het overige verkeer of een andere manier om de attentiewaarde te 

verhogen. Ook dien het trottoir in goede staat van onderhoud te verkeren.  

 

• Verlicht het zebrapad! 

 

Electrisch vervoer moet worden gestimuleerd door de gemeente en er wordt een infrastructuur 

gerealiseerd voor zowel electrische auto’s als fietsen. De gemeente zorgt Capelle-breed voor 

oplaadpunten op strategische plekken binnen de gemeente. De gebruiker betaalt natuurlijk zelf voor 

zijn stroom. 

 

Om te zorgen dat iedereen aan het sociale leven kan deelnemen is het belangrijk dat de buitenruimte 

voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden daarom dat de gemeente wijkschouwen zou moeten doen 

met/door ouderen en gehandicapten, zodat de gemeente de geconstateerde knelpunten in de 

buitenruimte kan aanpakken. De Belangengroep Gehandicapten Capelle kan hierin een waardevolle 

rol spelen.  

 

• Elk jaar in elke wijk een wijkschouw. 

 

Sowieso is het nodig om regelmatig de effecten van beleid in de buitenruimte te bekijken. 

Bijvoorbeeld kunnen verkeersdrempels te hoog zijn en auto’s beschadigen, het groen de fietspaden 

overwoekeren en gevaarlijk maken en/of de paden regelmatig onder water staan. 

 


