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INLEIDING
Gewoon blijven doen! was de titel van onze
vorig verkiezingsprogramma. Die belofte
hebben we gedaan, gehouden en waar
gemaakt! Daarom beloven we evenals de
voorgaande jaren dat wij de komende jaren
gewoon doorgaan met doen wat we zeggen,
doen wat we moeten doen en zeggen wat we
doen.

hebben we de afgelopen jaren ingezet op
verbetering van de (sociale) veiligheid door
de komst van stadsmariniers, cameratoezicht,
het meldpunt woonoverlast, een topteam
handhavers, de buurtpreventieteams en de vele
buurtveiligheidsapps. De verkeersveiligheid
hebben we vergroot door fietsers op alle
Capelse rotondes voorrang te verlenen en
de broodnodige aanpak van de 50 kilometer
wegen in Schollevaar gaat dit jaar van start.
En voor ons houdt veiligheid niet op bij de
voordeur. Wij
kijken niet weg bij
kindermishandeling en huiselijk geweld.
De aanpak, aandacht en hulpverlening voor
zowel slachtoffers als plegers willen wij waar
mogelijk verder verstevigen.

Wij blijven dat doen zonder geldverspilling
voor dure onderzoeken, overbodige plannen
en regeltjes en wij kleuren waar nodig voor
Capelle buiten de lijntjes. Als Leefbaar Capelle
doen we dit nog steeds zoals u van ons
gewend bent, vooral zonder kapsones. Wij
roepen niet alleen dat we benaderbaar zijn,
maar zijn het ook gewoon. Je zou kunnen
zeggen dat wij de aanraak politiek hebben
uitgevonden een gezicht en een naam
hebben gegeven. Dit alles onder ons motto:
‘doe maar gewoon en blijf dat vooral gewoon
doen voor ons Capelle!’

Gratis ov en lage lasten gewoon
behouden

Voor de senioren onder u: Leefbaar Capelle
blijft gewoon vasthouden aan het gratis
openbaar vervoer voor senioren. Wel met
een kleine aanpassing want het gratis ov
gaat in vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.
Dit doen we om het ‘gratis ov’ betaalbaar te
houden en vragen daarvoor uw begrip.
Ondanks verschillende pogingen is het
helaas nog niet gelukt de wijken onderling
beter bereikbaar te maken met (vormen
van) openbaar vervoer. Daar gaan wij ons de
komende periode weer sterk voor maken.

Met de komst van Leefbaar Capelle in 2002,
hebben wij beloofd dat wij het verschil
zouden maken. Nu, 16 jaar verder, kun je zeggen
dat we dat verschil ook echt hebben gemaakt.
Ons beleid is een vertaling van wat we
horen, zien en voelen in ons mooie Capelle.
Samen met u, de bewoners, de gemeenteraad
en natuurlijk met onze coalitiepartners
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Geen verhoging van de lokale lasten is
voor ons inmiddels de gewoonste zaak in
Capelle. We zijn er trots op dat het ons al
jaren op rij is gelukt om de gemeentelijke
lasten laag te houden.

Inmiddels zijn de gevreesde decentralisaties
in het sociaal domein een feit. In Capelle zijn
we er in geslaagd om de invoering daarvan
vrijwel pijnloos te laten verlopen. We konden
ons hierbij simpelweg ook geen fouten
veroorloven. Dankzij veel mensenwerk en
creativiteit, inzet en betrokkenheid op hoog
Gewoon sociaal
Soms komen wij ondanks vele inspanningen Capels niveau, is dit ons gelukt!
ook voor dichte deuren te staan.
Dat
gebeurde bij de sluiting van de O.B.S. Bestrijden van armoede blijft hoog op de
De Catamaran in Schollevaar Oost. politieke agenda staan, evenals aandacht voor
Gelukkig is het ons gelukt om in onze kwetsbare buurten. Wij hebben gezegd
samenspraak met en inzet van betrokken dat we in het belang van Capelle desnoods
ouders en partners de lege plek om te tot Den Haag blijven strijden en dat hebben
bouwen tot een uitnodigend KinderLab, waar we gedaan. Zowel voor de falende aanpak
kinderen elkaar ontmoeten en hun talenten van mensen met verward gedrag, de aanpak
ontplooien. Dat draagt bij aan veilig en van verkeershufters als voor de wijziging van
gezond opgroeien van kinderenen dat toewijzingsregels voor het stoppen van de
is helaas niet altijd vanzelfsprekend. In instroom van asociale en overlast gevende
Middelwatering is de Kinderhuiskamer van bewoners. Het is ons gelukt om in sommige
start gegaan en in Schenkel is gestart met buurten de Rotterdamwet in te voeren. Het
het project Ouderbetrokkenheid. Zodra het begin om de kwetsbaarheid van buurten te
KinderLab een succesformule is, willen we dit verminderen is er!
graag uitbreiden naar onze andere wijken.
Voor Leefbaar Capelle hoort en blijft Capsloc
gewoon
het
jongerencentrum
met
cultuurpodium van Capelle. Ook de
Capelse Jeugdraad, het Kindercollege, de
Kinderconferentie en de Politiekids zijn de
bouwstenen van een stevig jeugdbeleid.
Onze jeugdigen kunnen zo hun stem laten
horen en worden gehoord.
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Gewoon samen bouwen

Dat er weer wordt gebouwd en verbouwd Dat zeggen wij niet alleen maar dat doen wij
in Capelle kan niemand zijn ontgaan. Het ook. Wij doen wat we zeggen en doen wat we
centrum is op de schop. Zowel de wegen, beloven!
winkelcentrum De Koperwiek als het
gemeentehuis. Verkeerskruisingen worden
waar nodig aangepakt en in samenspraak
met u liggen er mooie toekomstplannen
voor onder andere Landelijk Capelle, de
Mient, Oeverrijk, een nieuw zwembad/
annex sporthal en nieuwe Hoven. De scholen
voor Voortgezet Onderwijs zijn al toekomst
proof en de plannen voor nieuwbouw van
basisscholen in onder andere Fascinatio,
Schenkel en Middelwatering zijn al ver
gevorderd.

Wij blijven gewoon

Doorpakken en doen wat wij zeggen. Door
‘gewoon te blijven doen’ op onze eigen
wijze! Wij blijven ons inzetten voor een
mooi, schoon, veilig en sociaal Capelle.
Leefbaar Capelle blijft de enige lokale partij
met hart voor Capelle, gezond verstand, een
no-nonsens aanpak en een ‘zeggen waar het
op staat, doe maar gewoon’ mentaliteit. Ons
hart, verstand en mentaliteit zetten wij vooral
in voor Capelle, uw buurt en uw straat maar
als het moet ook voor regionale en landelijke
veranderingen.

6

1. GEWOON VEILIG
Veiligheid blijft prioriteit

slachtoffers van straatintimidatie direct
melding kunnen doen. En wij willen een
sluitende aanpak voor ‘verwarde personen’,
zodat de veiligheid van zowel degene die
verward gedrag vertoont, als de veiligheid
van zijn of haar omgeving wordt
gewaarborgd.

Veiligheid is en blijft onze topprioriteit. Voor
Leefbaar Capelle is het simpel: veiligheid
betekent dat je je veilig voelt en dat je veilig
bent in je wijk, de buurt, op school en in
het openbaar vervoer, maar ook achter de
voordeur. De afgelopen jaren is er op het
gebied van veiligheid al veel aangepakt. We
hebben inmiddels vier stadsmariniers die
hun nut en noodzaak dagelijks bewijzen. We
hebben gemerkt dat cameratoezicht werkt
en dit mag nog verder worden uitgebreid. Ook
hebben we een topteam Handhaving. In een
groot aantal buurten werken de bewoners
zelf(s) mee aan het vergroten van de veiligheid
in hun eigen woon- en leefomgeving door
middel van de Buurtveiligheidsapp Groepen
en Burgernet. Sommige Capellenaren gaan
nog een stap verder en maken deel uit van
een BuurtPreventieTeam. Leefbaar Capelle
heeft veel respect voor de leden van deze
teams! Het mooie voor Capelle is ook dat het
aantal teams de afgelopen jaren is gegroeid.
Een succesvol gevolg van de inzet van deze
teams is het aantal dalende woninginbraken!

Overlast en gevoel

In de aanpak van verschillende vormen van
(woon) overlast in onder andere onze kwetsbare
buurten, hebben wij een slag gemaakt door de
invoering van de Rotterdamwet. Dit betekent
dat we in bepaalde aandachtsbuurten
nieuwe bewoners kunnen screenen en/of
weigeren. In nauwe samenwerking tussen
stadsmariniers en bewoners zijn er nieuwe
initiatieven ontwikkeld, zoals de komst
van portieksheriffs in De Hoven,
het
bewonerscomité Hart voor de Hoeken en het
bewonerspanel in de Rondelen. In gesprek
blijven met bewoners over sociale veiligheid
en het veiligheidsgevoel door middel van
wijkveiligheidsdebatten en wijklunches is wat
ons betreft onmisbaar. Beleid maken op basis
van het veiligheidsgevoel, deskundigheid en
ervaringen van onze Capellenaren is daarbij
het ultieme doel. Iedere wijk of buurt vereist
een op maat gemaakte, passende aanpak.

Helaas hebben we in Capelle ook te maken
met straatintimidatie, straatterreur, of
overlast van verwarde personen. Daarom
willen we in navolging van Rotterdam en
Amsterdam een speciale app waarmee
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Om in grote wooncomplexen zoals De
Rondelen en De Hoeken de leefbaarheid te
vergroten en aso-bewoning tegen te gaan,
steunen wij de oproep van bewoners voor de
herinvoering van de huismeester.

bevoegdheden van de boa’s worden uitgebreid
zodat zij nog slagvaardiger kunnen optreden.
Omdat reizigers zich in de metro soms onveilig
voelen, moeten er -evenals in Rotterdamtoezichthouders komen in de metro.

Wij kijken niet weg

Leefbaar prioriteiten:
•
Aanpak straatintimidatie
•
Uitbreiding van cameratoezicht
•
Aanpak huiselijk geweld
•
Toezicht in de metro
•
Geen coffeeshops in Capelle
•
Uitbreiding aantal en
bevoegdheden boa’s

Leefbaar Capelle blijft investeren in
het tegengaan van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Veel agressie begint
achter de voordeur. Helaas is dit in Capelle
een van de meest voorkomende vormen van
geweld. Leefbaar blijft de komende periode
maximaal inzetten op het verminderen van
deze geweldsvormen. Wij kijken niet weg!

Oude- en nieuwe
veiligheidsmaatregelen

In Capelle is geen coffeeshop en dat willen
wij graag zo houden. Ook willen wij nog
steeds dat preventief fouilleren wordt
ingevoerd in Capelle. Te vaak horen wij over
wapenbezit of het gebruik van wapens bij
bijvoorbeeld overvallen. Ondermijnende
criminaliteit
als
mensenhandel
en
drugsgerelateerde
criminaliteit
moet
worden aangepakt en in beeld gebracht.
Hiervoor is het Capels Interventieteam
opgericht. Als het beeld ‘code Rood’ oplevert,
zien wij de noodzaak van de komst van een
stadsmarinier Ondermijning. Om extra inzet
mogelijk te maken voor onder andere de
aanpak van verkeershufters, moet het aantal
9

2. SENIOREN GOUD VOOR OUD
Gratis openbaar vervoer voor onze
senioren

Vanzelfsprekend gaat Leefbaar Capelle weer
vol voor het gratis openbaar vervoer voor
alle senioren. Wij zien dit inmiddels als een
verworven recht op basis van respect. Maar
met één kleine wijziging. De AOW-leeftijd is
inmiddels opgeschoven naar 67 jaar. Helaas
ontkomen we er niet aan om hierin mee te gaan.
Onze slogan daarbij is: AOW betekent
GRATIS OV! Het gebruik van het openbaar
vervoer door deze doelgroep neemt nog altijd
jaar op jaar toe. Een teken dat het gratis OV in
een behoefte voorziet en niet meer weg te
denken is uit Capelle!

Goede leefomgeving

Senioren moeten zich prettig en veilig voelen
in hun buurt, hun wijk en hun huis. Een
veilig trottoir, goede verlichting, duidelijke
voetgangersoversteekplaatsen en geen ‘enge’
plekken. Veel ouderen willen graag blijven
wonen in de voor hen zo bekende buurt met
buren, kennissen en vrienden dichtbij. Bij hen
kunnen zij laagdrempelig terecht voor een
vraag om hulp. Voorlichting over veilig wonen
moet vanuit de gemeente geregeld worden
en mocht zelfstandig wonen op een gegeven
moment niet meer haalbaar zijn, dan wil
Leefbaar goede huisvesting voor deze senioren.
Het liefst willen wij een verzorgingstehuis

zoals het ‘Ben Oude Nijhuis’, het initiatief van
Omroep Max, realiseren in Capelle. Senioren
verdienen immers onze blijvende aandacht.
Het mooie is dat we hun kennis en ervaring
kunnen inzetten bij het maken van beleid.
Op basis van het verleden kunnen we zo de
toekomst beter en mooier maken.

Achter de voordeur

Eenzaamheid ligt bij ouderen vaak op de
loer. Stadsmariniers, medewerkers van
Stichting Welzijn Capelle, huisartsen en
buren kunnen een bijdrage leveren aan
het constateren en tegengaan van deze
eenzaamheid. Ouderen zijn tegenwoordig
ook veelal ‘los’ op het internet. Er zijn
meerdere websites die zich toeleggen
op ouderen en aandacht schenken aan
eenzaamheid en hoe dit op te lossen valt. De
onzichtbaarheid van ouderenmishandeling
baart Leefbaar Capelle grote zorgen. We
weten dat het bestaat, ook in Capelle,
maar duidelijke cijfers zijn er nog niet.
Slachtoffers van ouderenmishandeling
praten niet en melden niet. Soms uit angst,
soms uit liefde, soms uit onwetendheid
en soms uit schaamte. Dat taboe gaan wij
samen met betrokken instanties en de
media doorbreken.
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‘Granny’s Finest’

Leefbaar Capelle omarmt nieuwe initiatieven
zoals Granny’s Finest! Dat zijn handwerkclubs
nieuwe stijl, want handwerken mag weer!
Het merk Granny’s Finest (in 2011 als pilot
gestart in Rotterdam Ommoord) koppelt
breiende ouderen, ‘grannies’, aan jonge
modeontwerpers.

Leefbaar prioriteiten:
•
Gratis OV voor senioren met AOW
•
Tegengaan van eenzaamheid
onder senioren
•
Capelse variant Ben Oude Nijhuis
•
Granny’s Finest

De oma’s leggen zo contacten tussen jong
en oud en maken de prachtigste breisels.
Granny’s Finest is een mooi concept om
ouderen in de spotlights te zetten. Als sociale
onderneming willen de oprichters de sociale
contacten voor ouderen versterken. Naast
gezelligheid tijdens het breien, levert het
hen ook contact op met de jongere generatie
en het gevoel van een nuttige bezigheid.
In samenwerking met de initiatiefnemers
willen wij in Capelle ook een afdeling
van Granny’s Finest realiseren en zoeken
naar ideeën voor nieuwe initiatieven voor
ouderen. Weg eenzaamheid, hallo kwaliteit!
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3. GEWOON ZORG
Leefbaar Capelle staat voor een samenleving
die openstaat voor iedereen. Ongeacht
leeftijd, afkomst, geslacht of geaardheid.
Dit houdt in dat iedere Capellenaar mee
moet kunnen doen. Capellenaren die daarbij
ondersteuning of zorg nodig hebben, moeten
erop kunnen rekenen dat die hen, in de vorm
van maatwerk, wordt geboden.

Zorg voor onze kinderen

Kinderen zijn niet alleen de basis, maar ook de
toekomst van onze samenleving. Zij moeten
zich in een veilige omgeving zonder zorgen
kunnen ontwikkelen en opgroeien. Leefbaar
Capelle zal daarom de mogelijkheid van het
gebruik van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds
voortzetten en zich hard maken om het bereik
onder Capelse kinderen te vergroten. Leefbaar
Capelle staat voor een integrale aanpak
van voorkomende gevallen dat kinderen in
armoede opgroeien. Dat betekent dat naast
het stimuleren van het gebruik van het fonds
ook de inkomenspositie van de ouders en het
gebruik van bestaande inkomensregelingen
per gezin worden toegepast. Leefbaar Capelle
pakt kindermishandeling krachtig aan en kijkt
niet weg! Kinderen die in welke vorm dan ook
zorg nodig hebben, kunnen erop rekenen dat
wij hen niet in de kou laten staan. Daarom
blijven wij investeren in pilots op het gebied van
Jeugdhulp, zoals specialistische ambulante

hulp, het verder ontwikkelen van Integrale
Kind Centra en hulp voor kinderen dichtbij
huis, in hun eigen omgeving. Het Centrum
voor Jeugd en Gezin blijft een krachtig
middelpunt van onze jeugdzorg.

Zorg zonder zorgen

Mantelzorgers vormen het bindmiddel van
onze Capelse samenleving. Echter dreigen zij
tegelijkertijd steeds meer overbelast te raken.
Onze inzet is om onze mantelzorgers zoveel
mogelijk te ondersteunen en te ontlasten,
maar vooral ook te waarderen. Leefbaar
Capelle wil investeren in het intensiveren van
de ondersteuning van mantelzorgers.
Ook zullen wij verder investeren in zorg
dichtbij huis of aan huis. Wijkverpleging
vormt de schakel tussen welzijn en zorg. De
zorg moet worden teruggegeven aan de
wijkverpleegkundige die zo min mogelijk
moet worden belast met allerlei (overbodige)
regels en protocollen. Elke Capellenaar krijgt
die zorg die hij of zij verdient, zonder zich
zorgen te hoeven maken. Dat noemen wij
zorg zonder zorgen.
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Leefbaar prioriteiten:
•
Geen onnodig papierwerk voor
onze zorgverleners
•
Betere ondersteuning van
mantelzorgers
•
Integrale aanpak van armoede
onder kinderen
•
Hard optreden bij
kindermishandeling

4. GEWOON CAPELS
Lage lasten en hoge kwaliteit

Sinds Leefbaar Capelle in het college zit, zijn
er geen lastenverhogingen geweest voor
de Capellenaar! Als het aan ons ligt blijft dit
ook de komende jaren zo. De inwoner is
immers geen melkkoe. De rekening om de
stad schoon en veilig te houden, moet dan
ook niet bij de Capellenaar worden gelegd,
maar er moet een solide en slim financieel
beleid worden voortgezet. Capelle heeft
een gezonde financiële huishouding en dat
moeten we vooral zo zien te houden!

moet het zijn. Capellenaren hebben zat
goede Ideeën. Die moeten we niet alleen
ophalen maar koesteren, ondersteunen en
uitvoeren.

Daarvoor is onder andere het DENK & Doe
Mee Fonds ingesteld. Hiermee kunnen de
wat grotere initiatieven, bijvoorbeeld ter
verbetering van de woon- en leefomgeving,
bedacht en ingebracht door Capellenaren,
gerealiseerd worden. Hiervoor is de
komende jaren een bedrag van 5 miljoen
Een betrouwbare overheid begint met euro beschikbaar.
betrouwbare financiën. Van geld op de bank
naar kwaliteit in de stad. De gemeente is geen Economisch bekeken
spaarpot en als de middelen het toelaten Vanzelfsprekend zijn in Capelle de winkels
moet en mag er blijvend worden geïnvesteerd open wanneer de winkelier dat zelf wil,
in Capelle. Alle Capellenaren moeten ook op zondag. Omdat de ondernemers
gemakkelijk kunnen zien waar het geld aan voor onze gemeente van groot belang zijn
wordt besteed, dat vergroot de betrokkenheid rollen we de ‘oranje loper’ voor hen uit.
bij de gemeentelijke begroting.
Een goed en gezond ondernemersklimaat
betekent werkgelegenheid en een mooi
De buurt aan zet!
gevarieerd winkelaanbod, plus aantrekkelijke
Voor
Leefbaar
Capelle
zijn
de winkelcentra en bedrijventerreinen. De
WijkOverlegPlatforms, de WOP’s, altijd banenmotor van Capelle blijft erdoor draaien.
van groot belang geweest en dat blijven In Capelle is meer werkaanbod dan vraag en
ze ook. Het nieuwe wijkgerichte werken dat willen we zo houden.
betekent aan de slag gaan met de
opgaven die vanuit de wijken komen.
De buurt is aan zet en beslist! Zo simpel
16

Gratis parkeren blijft gratis parkeren en
dat is voor alle Capellenaren van belang.
Het maakt het winkelen leuker en het helpt
onze lokale winkeliers. De komende tijd
wordt er nog volop verbouwd aan en in
winkelcentrum de Koperwiek. Zo worden er
meer parkeerplaatsen aangelegd en wordt
een parkeerdek gerealiseerd. De wegen in het
centrum worden aangepast naar 30 kilometer
zones en de rotondes en kruispunten worden
veiliger gemaakt. De code ‘overlast’ blijft dus
nog enige tijd van kracht, maar wij beloven
dat u daar veel moois voor terugkrijgt.

Leefbaar prioriteiten:
•
Gratis parkeren blijft gratis
parkeren
•
Geen lastenverhogingen
•
‘Oranje loper’ voor ondernemers
•
Rivium 2.0 Wonen, werken &
horeca
•
Aantrekkelijke winkelcentra

Bestaande bedrijventerreinen willen we
samen met de ondernemers, via nieuwe
en bestaande BedrijfsInvesteringsZones,
opknappen en een goede uitstraling geven.
Een aantrekkelijke en veilige omgeving
trekt vele klanten aan. In het Rivium is er
naast kantoren, ook plaats voor woningen,
horeca, leisure en innovatie. Ruim en creatief
denken en waar het kan binnen de wettelijke
mogelijkheden, buiten de lijntjes kleuren zijn
volgens Leefbaar Capelle de oplossing om
lege kantoren om te bouwen tot een levendige
omgeving met aantrekkelijke appartementen
voor iedereen, van starter tot miljonair.
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5. LOKAAL SOCIAAL
Meer samen, minder apart

Leefbaar Capelle is lokaal sociaal. Wij zijn
tegen elke vorm van discriminatie, dus ook
tegen positieve discriminatie. Wij zetten ons
in voor een samenleving waarin een ieder die
dat wil, mee kan doen. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit wordt bereikt door meer samen
te doen. Door samen te leven en minder
apart. Leefbaar Capelle is daarom tegen het
subsidiëren van allerlei aparte groepen. De
inzet moet zijn gericht op het meer samen
doen, elkaar opzoeken en op het bouwen van
sociale netwerken.
Leefbaar Capelle blijft zich inzetten voor
onze Capelse kwetsbare buurten. De inzet
van de ‘Capelle wet’ zal worden voortgezet
om de kwetsbaarheid van deze buurten tot
staan te brengen en deze te veranderen tot
veilige en gemoedelijke buurten waarin
we minder langs elkaar heen leven en
kinderen samen kunnen opgroeien in een
mooie en veilige omgeving.
De veiligheid willen wij ook vergroten door
het schoolzwemmen weer aan te bieden. Veel
van onze buurten zijn omgeven door water.
Daardoor spelen onze kinderen dikwijls in
een waterrijke omgeving. Leefbaar Capelle
wil met de komst van het nieuwe zwembad
aan de Alkenlaan het schoolzwemmen weer

nieuw leven inblazen en zorgen dat onze
guppen goed voorbereid zijn op het spelen in
de directe omgeving van water.

Uit de min in de plus

Capellenaren met schuldproblemen kunnen
erop rekenen dat Leefbaar Capelle zich
krachtig blijft inzetten voor het behoud
van schuldhulpverlening. Hierbij ligt de
focus op het voorkomen dat mensen in de
schuldhulpverlening terecht komen. De
beste oplossing hiervoor blijft werk, werk
en nog eens werk. Werken betekent een
inkomen en het moet wel lonen. Omdat de
bijstand is bedoeld als vangnet voor degenen
die daarop zijn aangewezen en daar ook
recht op hebben wordt bijstandsfraude hard
aangepakt. Capellenaren die om wat voor
reden dan ook niet in staat zijn om aan het
arbeidsproces deel te nemen, kunnen er op
vertrouwen dat er voor hen een vangnet is.
Voor Leefbaar Capelle is het meer dan redelijk
dat zij wel iets terug doen voor hun uitkering.
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Verwarde personen

Ook in onze Capelse samenleving zien wij
steeds meer personen met verward gedrag.
Als gevolg van bezuinigingen van de vorige
regering in de afgelopen jaren, zijn deze
mensen steeds meer op zichzelf aangewezen.
De verantwoordelijkheid voor deze
mensen is door het Rijk overgeheveld naar
de gemeente. Verwarde personen geven
niet alleen overlast, maar vormen vaak ook
een risico en gevaar voor zichzelf en hun
omgeving. Leefbaar Capelle eist hiervoor
meer aandacht en een speciale aanpak.

Leefbaar prioriteiten:
•
Geen (positieve) discriminatie
in Capelle
•
Herinvoering schoolzwemmen
•
Iets terugdoen voor je uitkering
•
Harde aanpak van
bijstandsfraude
•
Speciale aanpak verwarde
personen
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6. GEWOON JONG
Onze jeugd

Al jaren zet Leefbaar Capelle zich in voor de
jeugd. Zij zijn ‘onze toekomst’ en vormen een
belangrijk deel van onze samenleving. De
Capelse Jeugdraad, het Kindercollege, en het
jongeren-, c.q. pop/cultuurcentrum Capsloc
zijn niet meer weg te denken uit Capelle
en dat houden wij zo! Afgelopen periode
heeft onze wethouder de politiekids en de
kinderconferentie geïntroduceerd. Dit alles
om de jeugd te blijven betrekken bij zaken die
voor hen van belang zijn. Niet beslissen over
en voor hen, maar vooral met en door hen!
Ook blijven wij ons inzetten voor kinderen die
in armoede opgroeien. Deze kinderen gaan
niet of nauwelijks met vakantie en wat is er
dan leuker of fijner om binnenkort ’s zomers
gratis naar het spraypark aan de IJssel, een
interactieve waterspeelplaats, te gaan.
Helaas weten en beseffen wij ook dat sommige
jongeren overlast veroorzaken en dit pakken
wij aan. Dat jongeren de buurt terroriseren
accepteren wij nooit. Leefbaar Capelle wil
onderzoeken of het mogelijk is om door
middel van gratis WIFI jeugd te lokken naar
locaties waar zij geen overlast veroorzaken.

Gewoon goed onderwijs

Onze jeugd kan niet goed en veilig opgroeien
zonder goed onderwijs en goede huisvesting.
Leefbaar Capelle heeft flink ingezet op
goede en veilige scholen en deze zijn de
afgelopen jaren dan ook gerealiseerd. Met
de nieuwbouw van het Comenius College
en het IJsselcollege als prachtig voorbeeld.
Dit is iets waar wij dan ook trots op zijn. Niet
alleen het middelbaar onderwijs, maar al het
onderwijs in Capelle aan den IJssel moet goed
worden gefaciliteerd. De komende jaren gaan
veel basisscholen verhuizen naar nieuwe
gebouwen op nieuwe locaties. In Fascinatio
wordt een nieuw pand neergezet, waardoor
de andere scholen meer lucht krijgen. Op
deze nieuwe locatie wordt zelfs tweetalig
onderwijs aangeboden. Voor Leefbaar
Capelle is het belangrijk dat de kwaliteit van
het openbaar onderwijs in Capelle verzekerd
is en de openbare basisscholen in kwetsbare
buurten behouden blijven.

22

In de klas: petje af, smartphone uit,
hersens aan!

Het smartphone gebruik onder de jongeren
is groot. Leefbaar Capelle vindt het uit den
boze dat jongeren tijdens de lessen hun
telefoon gebruiken, tenzij het smartphone
gebruik
bij
het
lespakket
hoort.
Leefbaar Capelle zal dit aankaarten bij
de schoolbesturen om dit vooral niet
toe te staan. Ook vinden wij het niet
gewoon dat er tijdens de les petjes
gedragen mogen worden.

Leefbaar prioriteiten:
•
Integrale aanpak van armoede
onder kinderen
•
Behoud openbaar onderwijs in
kwetsbare buurten.
•
Smartphone gebruik in de les
tegengaan
•
Handen af van Capsloc!
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7. GEWOON VOLOP IN BEWEGING
Woongedrag

Wonen voor iedereen

Gelukkig zijn we weer op de goede weg.
Leefbaar Capelle heeft er voor gezorgd dat
de ‘Rotterdamwet’, of zoals wij dit noemen de
‘Capellewet’, is ingevoerd. De hoeveelheid
sociale woningbouw is verminderd, met als
doel de balans in de wijken terug te brengen.
Zo kunnen er in sommige kwetsbare buurten
eisen worden gesteld aan onder meer inkomen
en opleiding als men daar wil gaan wonen.
Wij blijven ons als Leefbaar Capelle ook de
komende vier jaar inzetten voor middelen die
leefbaarheidsproblemen kunnen oplossen.
Wij blijven altijd op zoek naar creatieve
manieren om dit te doen.
Zoals beloofd wordt er weer gebouwd in
Capelle aan den IJssel. De afgelopen vier
jaar is er volop ingezet op de bouw van
woningen in alle segmenten voor onze
Capellenaar. Er wordt een gevarieerd aanbod
gerealiseerd, van starterswoningen tot
seniorenappartementen en van zelfbouw tot
kapitale villa’s. De komende jaren worden
er circa 360 portiekwoningen in de HovenII
gesloopt, om een bijzondere gemengde
woonbuurt te realiseren. Het wordt een gebied
met de uitstraling die bij het stadscentrum
past. Om de buurt ook nu leefbaar te houden,
zorgen we voor een aantrekkelijke tijdelijke
inrichting van de openbare ruimte.

Helaas blijven er altijd bewoners die geen
boodschap hebben aan regels en afspraken.
Zo hebben wij als Leefbaar Capelle grote
problemen met asociaal woongedrag en
verpaupering. Hier zetten wij dan ook hoog
op in. Denk daarbij aan de ‘Capellewet’ en het
verminderen van de sociale woningvoorraad.
Leefbaar Capelle blijft zich inzetten om de
bewoners een beter leefklimaat te bieden
in de kwetsbare buurten. Er wordt al stevig
ingezet op afspraken om de buurten op te
knappen en te herstructureren.

Op de schop

Het kan werkelijk niemand zijn ontgaan
dat bijna alles op de schop gaat in het
centrum. Winkelcentrum De Koperwiek
wordt verbouwd, er wordt onder andere een
groot parkeerdek gerealiseerd, de wegen
naar en in het centrum worden ingericht
als 30 kilometerzones, het Stadsplein wordt
over niet al te lange tijd aangepakt en
ondergaat een ware gedaanteverwisseling
en de publieke ruimte van het gemeentehuis
wordt getransformeerd. Leefbaar Capelle
pakt alles grondig aan in het centrum en het
spreekwoord: ‘Wie mooi wil zijn moet pijn
lijden’ is nu van toepassing op ons stadshart,
maar het uiteindelijke resultaat mag er straks
zijn!
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Een eigentijds modern winkelcentrum en Leefbaar prioriteiten:
een mooi ruimtelijk stadsplein waarvan het •
Buurten in balans
ontwerp is gekozen door U!
•
Kloppend stadshart
Wij doen wat wij hebben gezegd en
bouwen en verbouwen in Capelle aan den
IJssel. Iedere Capellenaar kon daarover
mee praten en meedenken en dat is zoals
wij het graag zien. In samenspraak met
elkaar bouwen aan een stad waarin het
fijn wonen en leven is. Een stad waarin de
tijd niet stil staat maar waarin we meegaan
met de tijd.

•
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Meldpunt woonoverlast

8. GEWOON SCHOON
Aandacht voor het milieu helpt ook je
portemonnee. Vanuit de gemeente worden
particulieren
en
bedrijven
geholpen
en gemotiveerd om te investeren in
duurzaamheid. Dat levert niet alleen een
schoner milieu op, maar ook werkgelegenheid
en
betere
woningen.
De
oude
woningvoorraad moet worden aangepakt en
milieutechnisch up-to-date worden gemaakt.
Dit betekent voor de Capellenaar lagere
stookkosten en meer wooncomfort.

Buitenzaken

Duurzaamheid & Milieu

Andere maatregelen op het gebied van
schoon, veilig en duurzaam zijn voor ons
onder andere dat er geen uitbreiding van
windmolens in Capelle komt. Op zee is ruimte
genoeg, dat hoeft niet in onze stad. Afstand
is voor deze vorm van duurzaamheid geen
belemmering. Over het onderhoud en beheer
van het groen, kunnen wij kort zijn. Volgens
ons kan dit beter door inbesteding dan
aanbesteding. Dat betekent de terugkeer van
herkenbare en betrokken medewerkers in
zogenoemde Wijk Onderhouds Ploegen (Hallo
Woppers). Zij worden weer verantwoordelijk
voor het onderhoud van de buitenruimten
van onze wijken. Om te voorkomen dat het
water ons letterlijk tot aan de lippen komt
te staan, moet de waterhuishouding gereed
zijn voor klimaatveranderingen. Ook dit kan
slim, zodat de Capellenaren er geen hinder
van ondervinden. Dus ja, wel water op de
aangewezen plekken in de buitenruimte en
nee, geen water in de woningen.

Inzameling en verwerking van afval moet
goed gebeuren met service voor onze
inwoners. Daarom is er voor gekozen om
zoveel als mogelijk al het afval ondergronds in
te zamelen en gebruik te maken van moderne
systemen. Ook is er een mogelijkheid om
via apps ‘los’ afval dat illegaal naast de
vuilcontainers is geplaatst, te melden. Wij
zoeken ook nog intensief naar mogelijkheden
om afvalaso’s en afvaltoerisme te stoppen.
Dit gedrag wekt irritatie en onbegrip bij onze
bewoners. Alleen een verbod daarover in de Voor de gehele buitenruimte moet je
zaken gemakkelijk vanaf je mobiel via een
APV blijkt niet afdoende en schrikt niet af.
Capelse app kunnen melden/regelen en de
Hondenbelasting is niet meer van deze tijd voortgang kunnen volgen. Van zwerfafval
en mag worden afgeschaft. Daarnaast moet tot kapotte stoep en hondenpoep.
de overlast van hondenpoep onverminderd
worden aangepakt.
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Leefbaar prioriteiten
•
Afschaffing hondenbelasting
•
Harde aanpak afvalaso’s
•
Stoppen afvaltoerisme
•
Invoering afval app

9. GEWOON BEREIKBAAR
Tweede oeververbinding

In heel Capelle zijn verkeerspunten
aangepakt waardoor de verkeersveiligheid
is toegenomen. Rotondes zijn anders
ingericht om ook fietsers en voetgangers
meer veiligheid te bieden. Fietsen is gezond
en Leefbaar Capelle is dan ook blij dat wij een
goed fietspadennetwerk hebben. Wij zullen
het fietsen zowel met de benen als elektrisch
altijd stimuleren. Goede en onderhouden
fietspaden vinden wij dan ook erg belangrijk.

Via de Metropoolregio willen wij zorgen dat
dit onderwerp hoog op de agenda komt.
Ook is de IJssel een goed middel om te
verbinden, bijvoorbeeld naar Rotterdam en
Gouda. Leefbaar Capelle pleit ook voor een
aanlegsteiger van de waterbus aan de IJssel.

Veilig verkeer

Hoewel de doorstroming al een stuk beter
verloopt, zijn wij als Leefbaar Capelle nog
steeds op zoek naar mogelijkheden voor een
betere doorstroming op de Algeracorridor.
Wij willen samen met de provincie, gemeente
Krimpen aan den IJssel en gemeente
Krimpenerwaard
de
mogelijkheden
onderzoeken voor een, in onze ogen zo
noodzakelijke, tweede oeververbinding.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid in
Schollevaar staat hoog op ons prioriteitenlijstje.
Het geld is hiervoor al gereserveerd. Het
wordt de hoogste tijd dat de gemaakte
afspraken over de verkeersveiligheid van de
50 kilometerwegen worden uitgevoerd. Deze
De bus dus
wegen worden nu nog te vaak als racebaan
Betere verbindingen tussen onze wijken gebruikt. Leefbaar Capelle vindt ook dat er, net
zijn voor Leefbaar Capelle geen wens, maar als in Rotterdam, in de metro toezichthouders
een must. De aangekondigde mogelijkheid moeten zijn.
van de komst van wijk- of buurtbusjes, die
worden bestuurd door vrijwilligers, zien Schollevaar, als grootste wijk in Capelle
wij als een goed begin van een breder aan den IJssel, ligt het verst van het
vervoersaanbod. Deze busjes kunnen gemeentehuis. Al jaren vragen bewoners
bijdragen aan een goede bereikbaarheid van uit Schollevaar om de mogelijkheid om
het IJsselland ziekenhuis, de begraafplaats dichter bij huis terecht te kunnen voor een
in Schollevaar, het gemeentehuis en het paspoort of rijbewijs. Leefbaar Capelle
Centrum.
gaat zich hiervoor sterk maken.
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Leefbaar prioriteiten:
•
Verbeteren verkeersveiligheid in
Schollevaar
•
Betere verbindingen tussen
Capelse wijken
•
Betere doorstroming
Algeracorridor
•
Toezichthouders in de metro

10. GEWOON SPORT, CULTUUR & TRADITIES
Sport in Capelle

Leefbaar Capelle heeft zich altijd hard
gemaakt voor de sport in Capelle en zal dat
ook blijven doen. Sport is gezond en een
belangrijke verbinder. De afgelopen periode
is steeds, mede onder de verantwoordelijkheid
van Leefbaar Capelle, flink geïnvesteerd
in de Capelse binnen- en buitensportaccommodaties. De accommodaties staan er
goed bij en vormen een sportief visitekaartje
voor onze stad. In de binnensport wordt
nog verder geïnvesteerd met de bouw van
een nieuwe sporthal/annex zwembad welke
gepland staat voor 2019. Leefbaar Capelle zal
waar nodig blijven investeren in de Capelse
sportcapaciteit en sportstimulering.

Leefbaar Capelle zo sport inzetten als
middel op beleidsterreinen als Jeugdbeleid
en Veiligheid. Op dit moment maakt minder
dan de helft van de Capelse kinderen die
daar voor in aanmerking komen, gebruik van
het Jeugd-, Sport- en Cultuurfonds. Leefbaar
Capelle wil dit gebruik stimuleren.

Gewoon traditie

De intocht van Sinterklaas en de viering
van Koningsdag zijn goed en druk
bezochte traditionele activiteiten, waar
veel Capellenaren jaarlijks op af komen en
van genieten. Leefbaar Capelle hecht grote
waarde aan het in stand houden van deze
Hollandse tradities en vindt het belangrijk
dat deze volksfeesten voor Capelle
behouden blijven. Daarnaast zijn wij een
groot voorstander van het organiseren
van een groot Stadsfeest aan de IJssel. Dat
mag wat ons betreft ook uitgroeien tot een
Capelse traditie!

Sporten kan op veel verschillende manieren.
Binnen, buiten, in teamverband of in je eentje.
Ook denksport vormt een belangrijk onderdeel
van het sporten in Capelle. Naast het belang
van de denksport voor onze Capelse ouderen,
wil Leefbaar Capelle de denksport ook onder
jongeren stimuleren. Leefbaar Capelle zal zich
daarom hard maken voor het realiseren van Leefbaar Prioriteiten:
een Denksportcentrum in Capelle.
•
Behoud Hollandse tradities

•

Met
het
realiseren
van
nieuwe
•
sportaccommodaties die aan de eisen van
deze tijd voldoen, is er genoeg capaciteit
om volop te kunnen sporten. Ook wil
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Stadsfeest aan de IJssel
Stimuleren Jeugd-, Cultuur- en
Sportfonds

Heeft u een vraag over het verkiezingsprogramma?
Bel of mail ons gerust!
Leefbaar Capelle
Postbus 5155
2900 ED Capelle a/d IJssel
T. 010 450 82 42
fractie@leefbaarcapelle.nl
www.leefbaarcapelle.nl

