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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

INHOUDSOPGAVE
GEWOON...
1

Leefbaar

2

Veilig

3

Senioren

4

Jong

5

Capels

6

Ondernemen

7

Lokaal sociaal

8

Schoon en duurzaam

9

Wonen

10 Bereikbaar
11 Een zorg Saam Capelle
12 Sport en tradities

GEWOON LEEFBAAR
Dankzij veel mensenwerk, creativiteit,

linkse of rechtse hokjes. We willen

inzet en betrokkenheid is het ons

niet alleen de signalen ophalen

gelukt ondanks de pijn, het verdriet en

maar Capellenaren echt betrekken.

de gevolgen van Corona, het Capelse

Burgerbetrokkenheid gaat echt verder dan

sociale hart gewoon te laten kloppen.

het betrekken van de inwoners. Het Denk &

‘Wij blijven gewoon…’ Die belofte

Doe Mee Fonds is daar een mooi voorbeeld

hebben we gedaan, gehouden en

van. Geef de Capellenaren invloed in- en

waargemaakt. Daarom beloven we ook

over hun buurt. Geen onderwerp is hierbij

nu evenals vorige jaren dat wij gewoon

voor ons te klein of te groot. “Nee” kan

doorgaan met doen wat we zeggen,

daarbij ook een antwoord zijn, maar dat dan

doen wat we moeten doen en zeggen

wel stevig onderbouwd.

wat we doen.
Zoals beloofd gewoon gedaan
Als Leefbaar Capelle doen we dit nog

Leefbaar Capelle blijft de komende jaren

steeds, zoals u van ons gewend ben, zonder

vasthouden aan het gratis OV voor senioren

kapsones. We roepen niet alleen dat we

met AOW. Beloofd = beloofd! Ook zijn we

benaderbaar zijn, maar zijn het ook gewoon.

blij met komst van de buurtbus waarmee

We hebben de aanraakpolitiek een gezicht

de wijken onderling beter bereikbaar zijn.

en een naam gegeven. Dit alles onder ons

Zoals beloofd is het ons ook weer gelukt

motto: doe maar gewoon en blijf dat gewoon

om de gemeentelijke lasten laag te houden.

doen voor Capelle!.

Voor onze kids in kwetsbare buurten zijn

Ons beleid blijft een vertaling van wat we

we blij dat de kinderlabs (een Capels

horen , zien en voelen in ons mooie Capelle.

initiatief) zo succesvol zijn. Na de realisatie

We zijn hierbij niet te stoppen in

van het eerste kinderlab in Schollevaar

is deze succes formule uitgebreid naar
Middelwatering en Schenkel. Voor
Leefbaar Capelle blijft Capslock gewoon
het jongere centrum met cultuurpodium
voor Capelle. Ook de Capelse jongerenraad,
het Kindercollege, kinderconferentie en de
politiekids blijven de bouwstenen van een
stevig jeugdbeleid. Onze jeugd kan zo hun
stem laten gelden en worden gehoord.
Veiligheid blijft ook na 20 jaar Leefbaar
onze topprioriteit. De stadsmariniers zijn
inmiddels niet meer weg te denken uit

blijft dé lokale partij met hart voor Capelle,

Capelle. Ook hebben we een topteam

gezond verstand, no-nonsens aanpak en

Handhaving. Wat ons betreft mag dat team

een zeggen waar het op staat en doe maar

verder worden uitgebreid. Verder hebben

gewoon mentaliteit. Ons hart, verstand en

we cameratoezicht in de afgelopen periode

mentaliteit zetten wij vooral in voor u, voor

uitgebreid o.a. op de scholen van het

Capelle, uw buurt en straat. We hebben

voortgezet onderwijs en bij de Capelsebrug.

gezegd dat we in belang van Capelle

Daar waar nodig is er mobiel cameratoezicht

desnoods tot Den Haag blijven strijden. In

ingezet.

nauwe samenwerking met de klokkenluider
van de toeslagenaffaire in de kinderopvang

We blijven gewoon
We blijven ons inzetten voor een schoon,
veilig en sociaal Capelle. Leefbaar Capelle

hebben we dit ook gedaan.
Gewoon Ans

Gewoon altijd prioriteit; onze top tien:
1. Uitbreiding team Handhaving
2. Behoud gratis OV senioren met AOW
3. Onze guppen verdienen de beste zorg
4. Geen verhoging van lokale belastingen
5. Warm hart voor de horeca en andere ondernemers
6. Kinderlabs uitbreiden in kwestbare buurten
7. Geen betaald parkeren
8. Sportstimulering in goed onderhouden buitenruimte
9. Vergroten burgerbetrokkenheid
10. Creatieve oplossingen woningtekort

Onze top tien beloftes uit 2018-2022:
1.

Gratis OV voor senioren met AOW

2.

Geen betaald parkeren

3.

Geen verhoging van lokale lasten

4.

Komst buurtbus

5.

Uitbreiding team Handhaving

6.

Afschaffing Hondenbelasting

7.

Uitbreiding (tijdelijk) cameratoezicht

8.

Aantrekkelijke winkelcentra

9.

Stadsmariniers woonoverlast en ondermijning aangesteld

10.

Verbeteren verkeersveiligheid o.a. in Schollevaar

GEWOON VEILIG

Het feit dat vrouwen zich zo beperkt
voelen in hun vrijheid dat zij hun kleding

Veiligheid is en blijft onze top prioriteit!

of hun gedrag aanpassen, is niet gewoon.

Voor Leefbaar Capelle is het simpel, je

Helaas hebben we in Capelle ook te maken

moet je veilig voelen in de je wijk en

met seksuele uitbuiting, mensenhandel,

buurt en op school, maar ook achter

seksueel misbruik en huiselijk geweld.

de voordeur. De afgelopen jaren is er

Het komt steeds vaker voor dat kinderen

op het gebied van veiligheid al veel

slachtoffer worden van grooming en Sexting.

aangepakt.
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Leefbaar Capelle gelooft
heilig in het credo ‘wie niet

U

NR 1:

Handha
m
a
e
t
g
n
itbr eidi

Wij pleiten daarom

ving

voor actieve
voorlichting aan
kinderen en

horen wil, die moet maar

ouders en in het investeren in voorlichting

voelen’. Daarom liever agenten op straat dan

om jongeren weerbaarder te maken

achter een computer. Wij pleiten voor meer

tegen seksuele intimidatie via sociale

wijkagenten, zij weten wat er speelt in hun

media. Leefbaar Capelle blijft investeren

wijk en hebben een signalerende functie.

in het tegengaan van huiselijk geweld en

Ook wil Leefbaar Capelle extra handhavers

kindermishandeling. Veel agressie begint

inzetten om buurten zichtbaar veiliger te

achter de voordeur. Helaas is dit in Capelle

maken en de overlast op straat te bestrijden,

een van de meest voorkomende vormen van

die zaken waaraan de politie, vanwege

geweld. Leefbaar blijft maximaal inzetten op

gebrek aan menskracht, geen prioriteit kan

het verminderen van deze geweldsvormen.

geven.

Wij kijken niet weg! Geweld hoort nergens

Iedereen moet veilig en ongehinderd

thuis!

over straat kunnen gaan. Seksuele

De digitale wereld brengt voor onze

straatintimidatie is voor ons onacceptabel.

inwoners op verschillende gebieden gevaren

met zich mee. Ook in digitaal Capelle willen

we blij dat in een groot aantal buurten de

we een veilige ‘leefomgeving’ bieden. We

bewoners zelf, bijvoorbeeld door het gebruik

willen dit als leefbaar aanpakken door het

van buurtveiligheidsapps, meewerken

aanstellen van digitale specialisten. Een

aan het vergroten van de veiligheid in hun

zogenaamde digitale stadsmarinier.

eigen woon- en leefomgeving. Sommige
Capellenaren gaan nog een stuk verder en

Niet gewoon: messenproblematiek

nemen deel aan de buurtpreventieteams en

De invloeden van drillraps zijn ook in

buurtpanels. Leefbaar Capelle heeft veel

Capelle de oorzaak van een te groot aantal

respect voor deze teams. Graag willen we,

steekincidenten waarbij heel jonge jongeren

om te kijken hoe we Capelle nog veiliger

betrokken zijn. Dit gedrag moeten we niet

kunnen maken, samen met u, politie,

alleen aanpakken maar ook stoppen. We

professionals en ondernemers per wijk een

hebben ons in Capelle al aangesloten bij de

Buurt-veiligheidsagenda opstellen.

landelijke aanpak van deze problematiek. Als

Zodra de Corona-maatregelen het toelaten

Leefbaar blijven wij pleiten voor preventief

willen we in nauwe samenwerking beleid

fouilleren, waar nodig uitbreiding van

maken op basis van het veiligheidsgevoel,

(mobiel) cameratoezicht, verkoopverbod van

deskundigheid en ervaringen van onze

messen, controle op messenbezit op straat,

Capellenaren is daarbij het ultieme doel.

op school en als er vermoedens zijn bij hen

Iedere wijk of buurt vereist een op maat

thuis. Bij die aanpak gaan we, in nauwe

gemaakte, passende aanpak. Om in de grote

samenwerking met de stadsmarinier Jeugd,

wooncomplexen zoals De Rondelen en de

de ouders betrekken.

Hoeken de leefbaarheid te vergoten en asobewoning tegen te gaan, steunen wij de

Buurtveiligheidsagenda

oproep van bewoners voor de herinvoering

We beseffen dat veiligheid meer is dan

van de huismeester.

alleen een zaak van de politie. Daarom zijn

Gewoon senioren
Vanzelfsprekend wil Leefbaar Capelle

Capelle vergrijst. En dat is mooi!

het gratis OV voor senioren met AOW

Capellenaren worden gezonder ouder.

behouden. Gratis OV voorziet in een

Jonge gepensioneerden

behoefte die in de loop van de jaren
toegenomen is. Gratis OV voor AOW-ers
blijft dus ook beschikbaar in Capelle
aan den IJssel. De mobiliteit van de
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hebben een beter

senioren is een groot goed in de visie

inkomen dan voorheen en senioren zetten

van Leefbaar Capelle. Onze slogan

massaal hun schouders onder werk, het

daarbij is: AOW betekent gratis OV!

vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Zonder
de actieve senioren zou Capelle vastlopen.
Tegelijkertijd zorgt de vergrijzing voor
uitdagingen.
Capelle gelooft in een Capelle waarin ieders
waarde en kwaliteiten tot op hoge leeftijd
worden erkend en benut. 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.
Senioren moeten zich prettig en veilig
voelen in hun buurt, hun wijk en thuis.
Veel ouderen willen graag blijven wonen in

de voor hen zo bekende buurt met buren,

goede huisvesting voor deze senioren.

kennissen en vrienden dichtbij. Bij hen

Bijvoorbeeld door het realiseren van een

kunnen zij laagdrempelig terecht voor een

‘Knarrenhof’ in Capelle. Zelfstandig maar

vraag om hulp.

veilig wonen in de beschutting van een
ouderwets aandoend hofje. De samenstelling

Voorlichting over (veilig) wonen moet vanuit

van de bewoners wordt gevarieerd, jong

de gemeente geregeld worden en mocht

en de jonge oudere. Bewoners zorgen

zelfstandig wonen op een gegeven moment

voor elkaar. Met een dergelijk (particulier)

niet meer haalbaar zijn, dan wil Leefbaar

initiatief kunnen we de Capelse wereld een

stukje mooier en veiliger maken. Om de

Eenzaamheid onder ouderen

doorstroming op de inmiddels overspannen

Leefbaar Capelle wil vol blijven inzetten

woningmarkt in zowel de huur- als de

op de bestrijding van eenzaamheid. Het

koopsector te bevorderen pleiten we als

risico van eenzaamheid ligt bij ouderen op

Leefbaar Capelle voor het aantrekken van

de loer. De Coronacrisis heeft nog meer in

een seniorenmakelaar.

beeld gebracht dat eenzaamheid onder alle

De seniorenmakelaar adviseert senioren

leeftijden voorkomt.

bij het aanpassen van hun woning of het
vinden van een passende woning.

De afgelopen Raadsperiode is ingezet om
dit probleem tegen te gaan. En hiervoor is

Ouderen gewoon veilig

er nu de Capelse alliantie “Samen tegen

Steeds vaker komen er meldingen van

eenzaamheid” opgericht. Daarin werken

senioren die mishandeld worden, fysiek,

meer dan 30 maatschappelijke organisaties

geestelijk en financieel. Hier wil Leefbaar

samen aan de bestrijding van eenzaamheid

Capelle aandacht voor vragen. De

van jong tot oud. Als we meer oog hebben

onzichtbaarheid daarvan baart ons grote

voor oorzaken van eenzaamheid kunnen

zorgen. We weten dat het bestaat, ook in

we dat eerder voorkomen en de spiraal

Capelle, maar duidelijke cijfers zijn er nog

doorbreken. Familie, medewerkers van

niet. Slachtoffers van ouderenmishandeling

Stichting Welzijn Capelle, huisartsen en

praten niet en melden zich niet. Soms

buren kunnen een bijdrage leveren aan het

uit angst, soms uit liefde, soms uit

constateren en tegengaan van eenzaamheid.

onwetendheid en soms uit schaamte. Dat
taboe willen wij samen met betrokken
instanties en voorlichtingscampagnes in de
media doorbreken.

GEWOON JONG
Leefbaar Capelle zet zich al jaren in voor
de Capelse jongeren, zij zijn de toekomst
en vormen een belangrijk deel van onze
samenleving. De Capelse Jongerenraad
(=CJR) en het Kindercollege zijn belangrijk
om enthousiaste en politiek geïnteresseerde
kinderen en jongeren te betrekken bij

ontwikkeling van onze jongeren is.

onderwerpen die zij van belang vinden.

De komende 4 jaar blijven wij ons inzetten

Wij willen dat de CJR een serieuzere rol

voor kinderen die in armoede leven.

krijgt binnen de gemeente en nog meer de

Juist voor deze groep, die weinig of niet met

kans krijgt om hun ideeën te laten horen
aan de gemeenteraad. Niet
beslissen over hen en voor
hen maar vooral met en door
hen!

vakantie
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gaat, is het
belangrijk dat
er activiteiten
worden

georganiseerd en speelplekken
Het is van groot belang dat we in nauwe

beschikbaar zijn en blijven waar zij zich

samenwerking met ouders, scholen,

kunnen uitleven. Uitbreiding van het

huisartsen en het Centrum Jeugd en

spraypark De Watervallei in het Schollebos is

Gezin (=CJG) goed monitoren hoe groot

daarbij van grote meerwaarde. Ook moeten

de impact van Corona en de gevolgen

de gezinnen waarin zij opgroeien de hulp

van de bijbehorende maatregelen, zoals

krijgen die noodzakelijk is om als kind,

bijvoorbeeld de verplichte sluiting van

zonder zorgen maar met een ontbijt op, naar

scholen, op de sociale en emotionele

school te gaan.

Gewoon naar school enzo…

Middelwatering zijn in een vergevorderd

Voor elke Capels kind moet er een plek zijn

stadium.

om te kunnen leren en zich verder te
ontwikkelen. Onze jeugd kan niet goed en

Voor Leefbaar Capelle is het belangrijk dat

veilig opgroeien zonder goed onderwijs

de kwaliteit van het openbaar onderwijs

en goede schoolhuisvesting. Daar

verzekerd is en de openbare basisscholen

hebben zij recht op. Capelle heeft de
afgelopen jaren
flink geïnvesteerd
en ingezet op goede
en veilige scholen.

in kwetsbare buurten
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behouden blijven.
Het aantal Kinderlabs
moet nog verder over
de kwetsbare buurten

Met de nieuwbouw

worden uitgebreid. Het succes van de

van Comenius en het IJsselcollege als goed

Capelse ‘uitvinding’ is groot en het aantal

voorbeeld. De plannen voor nieuwbouw van

kinderen dat de Kinderlabs bezoekt blijft

basisscholen in de wijken Schenkel en

groeien. Leefbaar Capelle gunt de kids in

Oostgaarde ook zo’n mooie waardevolle

Gewoon sportief & goed gezond

voorziening. Ook het jongerencentrum

Leefbaar Capelle is blij met de prachtige

Capsloc is niet meer weg te denken uit

sportverenigingen die onze gemeente rijk is

Capelle en dat houden wij zo!

en willen deze waar nodig helpen.
Het aanbod sportactiviteiten moet groot en

Gewoon een veilige jeugd

betaalbaar blijven zodat ieder kind een

Veiligheid zit verankerd in het DNA van

sport kan vinden die hij/zij leuk vindt. Wij

Leefbaar Capelle. Veiligheid is voor ons

gaan graag in gesprek met scholen om

een prioriteit, op straat, thuis maar ook op

het belang van sporten nog duidelijker te

school. Helaas zijn er nog steeds jongeren

maken en het aantal sportende jongeren te

die overlast veroorzaken of dreigen in de

vergroten.

criminaliteit te belanden en dit pakken

Mensen die op jongere leeftijd hebben

wij aan. Wij zullen nooit accepteren dat

gesport blijven vaak gezonder en sporten

jongeren een buurt terroriseren. Het dragen

ook vaker op latere leeftijd.

van messen is voor Leefbaar Capelle

Wij zien graag dat het Jeugd Sport- en

onacceptabel en moet koste wat het kost

Cultuurfonds ouders blijft ondersteunen

bestreden worden. Zo heeft de gemeente

zodat kinderen kunnen blijven sporten

afgelopen jaar meegedaan aan de landelijke

en zichzelf kunnen ontwikkelen. We zijn

wapeninleveractie. Dit bleek succesvol. Er

blij met ieder kind dat gebruik maakt van

werden 64 wapens ingeleverd. De gevaren

de regeling, maar we zien graag dat er

en verleiding van social media blijven wij als

meer aandacht voor deze regeling komt

Leefbaar Capelle benadrukken! Voorlichting

op onze scholen eventueel met actieve

en acties hierover zijn onmisbaar. Wat ons

ondersteuning.

betreft beginnen we daarmee vanaf groep 7
op de basisscholen.

GEWOON CAPELS
De betrokkenheid van Capellenaren is

simpel bereikbare manier beschikbaar

belangrijk en wordt steeds belangrijker. De

zijn voor de Capellenaar. Eén van die

burgerbetrokkenheid zoals die zich in de

instrumenten is ook het referendum.

afgelopen jaren zichtbaar was via het Wijk

Leefbaar Capelle is voorstander van

Overleg Platform blijkt niet meer voldoende.

een referendum als instrument om

De Capellenaar vraagt directe invloed, wil

betrokkenheid tot uiting te brengen. De

het bestuur, Gemeenteraad en ambtenaren

regels hiervoor moeten wel voor iedereen

adviseren. En is betrokken bij de buurt en de

duidelijk zijn. Leefbaar Capelle ziet graag

stad. Dit juichen wij als Leefbaar Capelle toe.

een gewijzigde referendumverordening
die geen vragen open laat. Een verzoek dat

In de afgelopen jaren hebben we wel

voldoet wordt gehonoreerd. Zo simpel moet

kunnen zien dat de wijze waarop de

het zijn.

Capellenaar betrokken kan zijn bij de
besluitvorming niet altijd duidelijk is. Welke

Capelle Denkt en Doet mee

verwachtingen worden gewekt waarop

Het Denk & Doe Mee fonds heeft ondanks de

inspraak kan plaatsvinden en worden die

coronasituatie laten zien dat Capellenaren

waargemaakt? Dit kan en moet beter. Bij

creatief en inventief zijn. Vele verzoeken

belangrijke besluitvorming moet het in het

zijn ingediend bij de onafhankelijke

begin voor de Capellenaar al duidelijk zijn

toetsingscommissie en vele verzoeken zijn

welke betrokkenheid mogelijk is en hoe

ook gehonoreerd.

die betrokkenheid vorm kan krijgen. Open,

Capellenaren lopen over van ideeën die

duidelijk en transparant. Hiervoor zijn

moeten worden gekoesterd en ondersteund.

meerdere instrumenten beschikbaar.

Het voortzetten van een vorm van Denk en

Al deze mogelijkheden moeten op een

Doe Mee fonds is een prioriteit van Leefbaar

Capelle en zou een vaste plaats moeten

Daar waar mogelijk zal Leefbaar Capelle

krijgen op de begroting van de gemeente.

blijven investeren in onze stad. Het
huishoudboekje blijft hierbij op orde en de

Gewoon Capels: lage lasten

investeringen zullen niet verhaald worden

De jaren waarin Leefbaar Capelle deel

op de portemonnee van de Capellenaren

uitmaakt van het college hebben er voor
gezorgd dat Capelle aan den IJssel een

Een betrouwbare overheid begint met

van de gemeenten is in Zuid Holland met

betrouwbare financiën. Van geld op de

de laagste lasten voor de inwoners. Dit

bank naar kwaliteit in en voor de stad. De

blijven wij uiteraard de komende jaren
ook zo houden voor de
Capellenaar. De stijging van
kosten zijn al hoog genoeg
en de Capellenaar kan
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gemeente is
geen spaarpot
en als de
middelen het
toelaten moet

hiervoor niet als geldboom

en mag er blijvend worden geïnvesteerd

worden gebruikt. De afgelopen jaren heeft

in Capelle. Alle Capellenaren moeten

Capelle de begroting op orde. Dit blijven

gemakkelijk kunnen zien waar het

we de komende jaren voortzetten. Wel is

geld aan wordt besteed. Dat vergroot

waakzaamheid geboden.

de betrokkenheid bij de gemeentelijke

Leefbaar Capelle heeft ook in de afgelopen

begroting. De toekomst van onze volgende

jaren geïnvesteerd in de stad. Alle (bouw)

generatie willen we ondermeer voor een

projecten in onze stad leggen een groot

gedeelte veilig stellen door een sociale

beslag op de gemeentelijke portemonnee,

en duurzame investering van de Eneco

toch heeft dit zijn vruchten afgeworpen.

miljoenen.

GEWOON ONDERNEMEN
Capelse ondernemers kampen nog dagelijks met de economische gevolgen van
de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. In onze Ondernemersagenda voor
herstel en groei gaan we voorstellen doen voor een Coronaherstelpakket zodat
ondernemers (weer) kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen.
De door de Coronamaatregelen zwaarst

Dit blijven wij uiteraard de komende jaren

getroffen sectoren én hun toeleveranciers

ook zo houden. De stijging van kosten zijn

zijn juist die bedrijven die bepalend zijn

al hoog genoeg en de ondernemer kan

voor aantrekkingskracht en leefbaarheid van

hiervoor niet als geldboom worden gebruikt.

Capelle: de horeca, evenementen, cultuur,

De afgelopen jaren heeft Capelle het

sport en retail. Ondernemers kijken aan
tegen een grote
schuldenlast,
verdampte
vermogens en een

huishoudboekje op orde.
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groot gebrek aan
liquiditeit. Het zal nog zeker tot 2024 duren

Dit blijven we de komende
jaren voortzetten. De
rode draad voor Leefbaar
Capelle is: blijf investeren

als gemeente en geen verzwaring van de
lasten voor het lokale bedrijfsleven.

voor zij weer ‘boven Jan zijn’.
Vanzelfsprekend zijn in Capelle de winkels
De jaren waarin Leefbaar Capelle deel

open wanneer de winkelier dat zelf

uitmaakt van het college hebben er voor

wil. Omdat de ondernemers voor onze

gezorgd dat Capelle aan den IJssel een

gemeente van groot belang zijn rollen we

van de gemeenten is in Zuid Holland met

de ‘oranje loper’ voor hen uit. Een goed

de laagste lasten voor de ondernemers.

en gezond ondernemersklimaat betekent

werkgelegenheid en een mooi gevarieerd

Fantastische parel

winkelaanbod, plus aantrekkelijke

Leefbaar Capelle vindt de Capelse markt

winkelcentra en bedrijventerreinen. De

een fantastische parel in Capelle. De markt

banenmotor van Capelle blijft erdoor

heeft een regionale uitstraling. Wij hebben

draaien. Gratis parkeren blijft gratis

de laatste jaren de marktkooplui altijd

parkeren. Dat is voor alle Capellenaren van

terzijde gestaan. Een goede markt heeft ook

belang. Het maakt het winkelen leuker en

een positieve weerslag op de winkels in

het helpt onze lokale winkeliers door ook

Capelle. De marktprijzen worden niet verder

bezoekers uit de regio aan te trekken.

verhoogd. Ook wil Leefbaar Capelle dat er

Bestaande bedrijventerreinen en/of

meer werk wordt gemaakt van de promotie

winkelcentra willen we samen met de

van de markt.

ondernemers, via bijvoorbeeld nieuwe
en bestaande Bedrijven Investerings

Een warm hart voor onze horeca

Zones, opknappen. Uitbreiding van het

Restaurants, cafés en het theater geven

glasvezelnetwerk in Capelle is daarbij een

kleur aan onze stad. De hardwerkende

must.

horecaondernemers hebben door Corona

In het Rivium is er naast kantoren, ook plaats

flinke financiële klappen te verduren

voor woningen, horeca, leisure en innovatie.

gekregen. Op ons initiatief gaan we dan

Ruim, creatief en ondernemend denken

ook met ondernemers, politieke partijen

door de gemeente en waar het kan, buiten

en vertegenwoordigers om de tafel zitten.

de lijntjes kleuren zijn volgens Leefbaar

Op basis van de input van ondernemers

Capelle de oplossing om lege kantoren om

kan het Horeca Herstelplan uitgewerkt en

te bouwen tot een levendige omgeving met

uitgevoerd worden. Zo kan de horeca beter

aantrekkelijke appartementen voor iedereen,

uit te startblokken komen. Leefbaar koestert

van starter tot miljonair.

een bruisende horeca. Kortom, de horeca zit
in ons hart.

LOKAAL SOCIAAL
Leefbaar Capelle is lokaal sociaal. Wij
zijn tegen elke vorm van discriminatie,
dus ook tegen positieve discriminatie.
Wij zetten ons in voor een (inclusieve)
samenleving waarin een ieder die
dat wil of kan, mee kan doen. Je kan
zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt

we minder langs elkaar heen leven en

zijn. Kortom, iedereen in Capelle moet

kinderen kunnen opgroeien in een mooie,

zichzelf kunnen zijn.

veilige omgeving. Daarbij is het noodzakelijk
dat de inzet om die verandering te bereiken

Wij zijn ervan overtuigd dat dit wordt bereikt

zowel op straat, in de buitenruimte en achter

door meer samen te doen. Door samen te

de voordeur plaatsvindt.

leven en minder apart. Leefbaar Capelle is

De coronacrisis heeft laten zien dat

daarom tegen het subsidiëren van allerlei

werkzekerheid voor een grote groep

aparte groepen. De inzet moet zijn gericht op

mensen niet bestaat. Een vaste baan met

meer samen doen, elkaar opzoeken en op het

een vast contract is voor veel mensen te

bouwen van sociale netwerken.

ver weg. Toch heeft een sterke Capelse

Leefbaar Capelle blijft zich inzetten voor

samenleving belang bij baanzekerheid.

onze kwetsbare buurten waarin niets doen

Werk is een belangrijk onderdeel van ons

geen optie is omdat verloedering op de loer

leven. Het geeft inkomen, een doel en

ligt. De inzet van de ‘Capelle wet’ mag van

brengt ons sociale relaties. Niet in de laatste

ons worden voortgezet en uitgebreid om

plaats maakt het ons onderdeel van een

hiermee de kwetsbaarheid van deze buurten

groter geheel. De laatste jaren heeft een

tot staan te brengen en deze te veranderen

nieuwe ontwikkeling op de arbeidsmarkt

tot veilige en gemoedelijke buurten waarin

plaatsgevonden; er zijn meer banen dan

werkzoekenden.

werk, werk en nog eens werk. Werken

Capellenaren die niet op eigen kracht een

betekent een inkomen en maar het moet

baan kunnen vinden, verdienen een steuntje

wel lonen. Helaas loont werken nog te vaak

in de rug. Dit willen wij geven via een goede

niet. Mede daardoor blijven veel mensen

samenwerking tussen de werkzoekende, de

in de bijstand zitten. Daarnaast lopen veel

gemeente en de werkgever. Op deze manier

Capellenaren met een inkomen net boven

proberen wij voor iedere Capellenaar een

het minimumloon veel kwijtscheldingen

passende baan te vinden. Wij verwachten

mis. Het verlagen van de belasting op werk

wel een open en actieve houding om

is een taak van de Rijksoverheid, maar

ook echt iets van je baan te maken. Een

wij willen doen wat kan/mag om werken

praktisch voorbeeld in dit verband zijn

in Capelle meer te laten lonen. Leefbaar

banen waar ‘open hiring’ mogelijk is. Dat

Capelle wil daarom onderzoeken of dat

is een open sollicitatieprocedure waar de

bijvoorbeeld via een werkbonus zou kunnen.

baan gaat naar de Capellenaar die als eerste

Omdat de bijstand is bedoeld als vangnet

reageert.

voor degenen die daarop zijn aangewezen
en daar ook recht op hebben, wordt

Uit de min in de plus

bijstandsfraude stevig aangepakt. Door

Capellenaren met schulden kunnen

gerichte controles vergroten we de pakkans

erop rekenen dat Leefbaar Capelle zich

zodat het geld ook echt terechtkomt bij

krachtig blijft inzetten voor het behoud

Capellenaren die het écht nodig hebben.

van schuldhulpverlening. Hierbij ligt de

Capellenaren die om wat voor reden dan ook

focus op het voorkomen dat mensen in de

niet in staat zijn om aan het arbeidsproces

schuldhulpverlening terecht komen.

deel te nemen, kunnen erop vertrouwen dat

Om dit te voorkomen willen we hen helpen

er voor hen een vangnet is. Voor Leefbaar

voordat bij hen het water aan de lippen

Capelle is het meer dan redelijk dat zij wel

staat. De beste oplossing hiervoor blijft

iets terug doen voor hun uitkering.

SCHOON EN DUURZAAM
Het klimaat en de energietransities zijn

we breed gedragen burgerinitiatieven op

wellicht grote opgaven de komende

straat-, buurt-, of wijkniveau ondersteunen.

jaren, maar we moeten daar wel

Vaak ontstaan de beste ideeën voor de

realistisch in blijven. Deze dossiers

wijk vanuit de bewoners zelf. Wij willen

raken ook gemeenten. Niets doen is

daarom bewoners steunen die haalbare en

geen optie.

betaalbare plannen hebben met betrekking
tot (hernieuwbare) energieprojecten.

Aandacht voor ons milieu, duurzaamheid
en klimaatverandering helpt ook in je

Buiten gewoon schoon

portemonnee. Dat is heel hard nodig. De

Inzameling en verwerking van afval moet

bizarre stijging van de energieprijzen

goed gebeuren. Daarom is er in Capelle voor

veroorzaken nu reeds grote problemen en

gekozen om zoveel als mogelijk al het afval

de term energiearmoede - waar mensen

ondergronds in te zamelen. Afval dat naast

door sterk gestegen kosten van energie in

de vuilcontainers is geplaatst, wekt veel

terecht zijn gekomen of dreigen te komen –

irritatie en onbegrip bij onze inwoners. Zoals

laat mensen letterlijk en figuurlijk in de kou

bekend zoekt Leefbaar Capelle intensief

staan. En maakt dat de menselijke energie

naar alternatieve en creatieve mogelijkheden

op raakt…

om afvalaso’s en afvaltoerisme te stoppen. In
de praktijk blijkt dit een enorme uitdaging.

Leefbaar Capelle zoekt in samenspraak

De invoering van Diftar (variabele tarieven)

met deskundigen en wijkbewoners naar

is voor ons geen optie. We zetten eerst in op

een toekomst waarin we misschien van

de uitvoering van het Afvalactieplan. Naast

het gas af gaan en/of kiezen voor een

de positieve milieueffecten van Diftar kan er

andere vorm van energie. Daarom willen

ook sprake zijn van ongewenst gedrag zoals

het illegaal dumpen van afval. En dat is nu

BuurtOnderhoudsPloegen. Wij willen

precies wat wij niet willen.

een aantrekkelijke leefomgeving. Steeds

Van onze kant is er veel waardering voor het

meer Capellenaren willen genieten van

grote aantal Capellenaren die met prikstok

een groen buiten. Daarom willen wij de

en afvalzak als ‘schooncoach’ hun buurt

openbare ruimte verder vergroenen door het

afvalvrij maken. Als mede voor de buren die

aanplanten van extra bomen. Aantrekkelijke

afvalcontainers hebben geadopteerd. Ook

wandelpaden langs de IJssel moeten de

de komst van Byewaste, de ophaalservice

Capellenaar het gevoel geven van een

aan huis voor boeken, kleding en kleine

daagje uit in eigen stad.

elektrische apparaten en speelgoed,
werkt mee aan het verminderen van de

De afgelopen jaren is er veel discussie over

hoeveelheid restafval in Capelle en is ook

de verduurzaming. Leefbaar Capelle pleit

nog goed voor het milieu!

voor haalbare, betaalbare en realistische
plannen. Momenteel zien we dat te weinig

Gewoon duurzaam

terug. Klimaatrealisme houdt ook in dat wij

Andere maatregelen op het gebied van

onszelf aanpassen aan de veranderingen

schoon, veilig & duurzaam zijn voor ons

om ons heen. Met projecten zoals subsidies

onder andere dat er geen uitbreiding

voor het plaatsen van zonnepanelen en het

van windmolens in Capelle komt. Op zee

treffen van energiebesparende maatregelen.

is ruimte genoeg, dat hoeft niet in onze

Het standpunt van Leefbaar Capelle is dat

gemeente.

woonlastenneutraliteit een randvoorwaarde

Over het onderhoud en beheer van groen,

is bij verduurzaming van woningen. Huren

kunnen wij kort zijn. Wij blijven pleiten

mogen stijgen als woningen geïsoleerd

voor de terugkeer van herkenbare en

worden, maar alleen als dit minimaal

betrokken medewerkers in zogenoemde

gecompenseerd wordt door lagere

energielasten zodat de totale woonlasten

moeite hebben om de aanhoudend stijgende

voor de Capellenaar niet hoger worden.

energiekosten te kunnen betalen. We willen

Veel oude huizen zijn slecht geïsoleerd.

hen daarom helpen bij het isoleren van hun

Hierdoor verliezen deze woningen veel

woning, zodat de energiekosten omlaag

warmte en rijzen de energiekosten de pan

kunnen.

uit. Dit terwijl steeds meer Capellenaren

GEWOON WONEN
In ons Capelle zou er voor iedereen een fijne
en betaalbare plek moeten zijn om te wonen.
Dat is tegenwoordig een flinke uitdaging,
want het tekort aan woningen is gigantisch.
Ook in Capelle is de woningmarkt op hol
geslagen. Het tekort aan woningen maakt
dat de prijzen van koopwoningen zijn

vanzelfsprekend dat er snel kan worden

gestegen tot onvoorstelbare hoogte en dat

gestart met de bouw. Goede participatie

maakt dat het voor starters en mensen

oftewel betrokkenheid van bewoners

met een modaal inkomen zo goed als

uit de directe omgeving van de locatie

onmogelijk om aan een woning te komen.

is noodzakelijk en belangrijk maar niet

Mede daardoor lopen de wachttijden

eenvoudig. Het is een lerend en leerzaam

om aan een (betaalbare) huurwoning te

proces waarvan we inmiddels veel hebben

komen op tot jaren. Helaas kunnen we als

opgestoken maar waarvan we inmiddels

Leefbaar Capelle niet toveren. Wat wel

ook weten dat het nooit lukt om iedereen

kan is op zoek gaan naar alternatieven

tevreden te stellen. Leefbaar Capelle vindt

en creatieve woonoplossingen zoals de

dat we zoveel als mogelijk moeten bouwen

plannen voor 5000 woningen in het Rivium

maar wel met de voorwaarde dat per project

en de woningcorporaties houden aan hun

in goede en stevige samenspraak met

taakstelling.

bewoners en omwonenden, een zorgvuldige
afweging kan worden gemaakt.

Ondanks de grote vraag naar woningen is

Leefbaar Capelle wil de beleggers

het, op de spaarzame locaties in Capelle

aanpakken die starters en doorstromers

waar woningbouw nog mogelijk is, niet

verdringen op de woningmarkt. Wij doen er

alles aan om ervoor te zorgen dat woningen

leefbaarheid en leefomstandigheden van de

er zijn om in te wonen en geen verdienmodel

bewoners. Hierbij is nauwe samenwerking

zijn. Zelfbewoningsplicht is bij nieuwbouw

met de partners in die buurten, waaronder

al ingevoerd. Wij willen dit verder uitbreiden

Havensteder, noodzakelijk.

naar de bestaande bouw en verhuur van
koopwoningen zoveel als mogelijk beperken.

Stadshart
Het centrum van Capelle is zowel aan

Aanpak woonoverlast

de buiten- als binnenkant aangepakt.

Ondanks dat er goede stappen zijn gezet,

De Hoven zijn gesloopt, winkelcentrum

blijft woonoverlast een groot probleem in

De Koperwiek is omgetoverd tot een

Capelle. Helaas blijven er altijd bewoners

eigentijds winkelgebied met een

die geen boodschap hebben aan regels en

aantrekkelijke uitstraling en een goed

afspraken. Als Leefbaar Capelle zijn we

gevuld gevarieerd winkelaanbod, de wegen

overtuigd van de nut en noodzaak van de

in het centrumgebied zijn ingericht als

stadsmarinier Woonoverlast. Ook staan wij
nog steeds achter
de invoering van
de Rotterdam-wet
waarmee overlast

30 kilometerzones,
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het Stadsplein wordt
aangepakt en ondergaat
een metamorfose. De
Hoven zijn inmiddels

gevend- en crimineel

gesloopt. Hiervoor in de plaats komt

gedrag in kwetsbare buurten minder wordt.

een stukje Capelle waar we de komende

Sommige buurten komen op sociaal- en

decennia weer trots op kunnen zijn.

economisch gebied onder druk te staan.

Daarmee wordt ons Stadshart weer helemaal

Leefbaar streeft er naar om die niet te laten

van nu en klopt het als nooit tevoren!

verloederen maar door op tijd in te zetten

Capelle is een stad waarin de tijd niet stil

om herstructurering en de investeren in

staat maar waarin we meegaan met de tijd.

GEWOON BEREIKBAAR
Leefbaar Capelle staat voor een goede

Aanpakken en daarmee de leefbaarheid

bereikbaarheid van onze gemeente.

vergroten wordt het motto!

Dit geldt voor iedereen die op pad

Naast de leefbaarheid is ook

gaat; fietsend, lopend, met het

verkeersveiligheid belangrijk. Het

openbaar vervoer, de scooter én de

verbeteren hiervan heeft voor ons nog

auto. Het vervoer over water krijgt

steeds de hoogste prioriteit . De afgelopen

als het aan ons ligt ook een plekje in

periode hebben wij al een aantal gevaarlijke

Capelle. In het Rivium wordt namelijk

verkeerssituaties aangepakt ( eindelijk

een opstapplaats voor de waterbus

zijn de beloofde rotondes in Schollevaar

gerealiseerd. De Parkshuttle 2.0 zorgt

gerealiseerd) en daar gaan we mee door!

voor de verbinding met het Nieuwe

Verzoeken van Capellenaren om in hun

Rivium en de metro.
Om de doorstroming
te verbeteren en de
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zone in te stellen ter
verhoging van de
verkeersveiligheid

(geluids)overlast van

en het tegengaan van sluipverkeer willen

de Algeracorridor aan te pakken gaan we

we per buurt samen met de bewoners

samen met de omliggende gemeenten

onderzoeken.

en de provincie aan de slag om de
doorstroming aanzienlijk te verbeteren. Dit

Vanzelfsprekend komt er ook in de volgende

vanzelfsprekend in nauwe samenspraak en

bestuursperiode geen betaald parkeren in

overleg met bewoners van de naast gelegen

Capelle. Parkeren blijft gratis als het aan

wijken. De overlast heeft lang genoeg

ons ligt. Daarnaast verandert in Capelle net

geduurd. De tijd van praten is voorbij.

als in de rest van Nederland de manier van

mobiliteit. Deelscooters en elektrische auto’s
doen hun intrede. Om problemen hiermee
te voorkomen moeten we dit als gemeente
goed begeleiden om verrommeling van
de openbare ruimte te voorkomen. De
(elektrische) fiets wordt als duurzaam
vervoersmiddel steeds belangrijker, daar
we willen we op een passende manier mee
omgaan.
Naast de bestaande buslijnen rijden er
nu ook wijk- en buurtbusjes door Capelle.
Daarmee wordt de bereikbaarheid van
onze wijken onderling vergroot. Waar

de benenwagen. Dat is een logische

mogelijk willen we dat aanbod uitbreiden.

ontwikkeling, mede in het licht van het

U kent ons: natuurlijk blijft het openbaar

bewustzijn voor gezonder werken en

vervoer voor de Capellenaren die de AOW

leven. Fietsen is gezond. Goede en goed

leeftijd hebben bereikt gratis. Ook goede

onderhouden fietspaden vinden wij

toegankelijkheid van het openbaar vervoer

daarom erg belangrijk. Door de toename

voor mindervaliden, ouderen en ouders met

van elektrische auto’s is investeren

kleine kinderen en betaalbaar OV is voor

in het elektriciteitsnetwerk en de

Leefbaar Capelle een must.

oplaadinfrastructuur noodzakelijk. Er dient
echter ook plek te blijven voor de auto in en

Mede door de Coronacrisis is het landelijk

rond Capelle. Een goede balans tussen OV,

beleid gericht op het stimuleren van

fiets en auto is essentieel voor een gezonde

het gebruik van het OV, de fiets en

woon- én werkstad.

GEWOON een zorg Saam Capelle
Zorg draait om mensen! Wij zetten de mens

hebben daaraan bijgedragen, ook de

weer centraal in plaats van het systeem.

indirecte gevolgen zullen nog jaren voelbaar

Helaas wordt dit in het huidige zorgstelsel

zijn.

te vaak vergeten. Zorgprofessionals hebben

Leefbaar Capelle staat voor een Capelle

hun handen vol! De afgelopen jaren hebben

waarin wij zorg dragen met elkaar en voor

we op een extra pijnlijke manier kunnen

elkaar. We streven ernaar om een inclusieve

meemaken hoe belangrijk goede zorg is.

gemeente te zijn. Capelle moet toegankelijk

De Coronacrisis heeft ons al zo kwetsbare

zijn voor iedereen: voor mensen met

zorgstelsel enorm onder druk gezet. Niet

een beperking, mensen in een rolstoel of

alleen de directe gevolgen van Corona

scootmobiel.

Zorgen voor en over onze kinderen
Onze jeugd heeft het tijdens de Coronacrisis
zwaar te verduren gehad. Niet naar school
kunnen, geen contact met leeftijdgenootjes
hebben een enorme impact gehad op de
ontwikkeling van de jeugd. Niet voor ieder
kind zijn deze gevolgen hetzelfde geweest,
iedere situatie is uniek. Juist hierdoor zijn
de verschillen tussen de kinderen groter
geworden. De kinderen die eerder zich al in
een kwetsbare situatie bevonden hebben
het extra moeilijk gehad, want juist voor
deze groep is het contact met school en de

samenleving van cruciaal belang. Leefbaar

Het is onacceptabel dat juist voor de

Capelle wil daarom de komende jaren de

specialistische jeugdhulp wachtlijsten

vinger aan de pols houden en goed blijven

zijn. Gelukkig hebben wij in Capelle ons

monitoren dat we deze groep niet vergeten.

eigen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ieder kind verdient het om veilig op te

Leefbaar Capelle is trots hoe ons Capelse

groeien, want als er aan die basisbehoefte

CJG een aantal taken van de GRJR heeft

niet wordt voldaan is het onmogelijk om

overgenomen en op de wijze waarmee ons

goed mee te kunnen komen op school en

Capelse CJG haar best doet om de jeugd die

later ook in de samenleving.

op een wachtlijst staat voor specialistische

Ook blijven wij alert op de aanpak van

jeugdhulp blijft begeleiden.

kindermishandeling. We hebben al goede
stappen gemaakt om aandacht te vragen

We kiezen daarom voor een aanpak waarbij

voor dit onderwerp, maar we blijven

we meer taken en verantwoordelijkheden

ons inzetten om kindermishandeling- en

lokaal willen oppakken. Leefbaar Capelle

misbruik te bestrijden.

wil realiseren dat contractmanagers stage

De afgelopen jaren was ook de Jeugdhulp

gaan lopen in de dagelijkse praktijk van de

meermaals negatief in het nieuws. De

jeugdhulp. De problemen die zij tegenkomen

landelijke overheid heeft getracht op de

in de praktijk, komen namelijk niet altijd

jeugdhulp te kunnen bezuinigen door te

overeen met wat er op papier staat. Wij

decentraliseren, helaas heeft dit geleid

luisteren naar de hulpverleners over wat

tot landelijk faalbeleid. In Capelle zijn wij

er concreet nodig is en stappen uit de

aangesloten bij de Gemeenschappelijke

papieren werkelijkheid. Leefbaar Capelle

Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) voor

heeft het volste vertrouwen dat door een

specialistische jeugdhulp. Ondanks dat we

lokale aanpak we meer grip krijgen op de

voorzichtige verbetering zien op een aantal

jeugdhulp! Want onze Capelse guppen

punten zijn onze zorgen nog lang niet weg!

verdienen de beste zorg.

Zorgen voor onze mantelzorgers

Capelle kent veel vrijwilligers en

Onze mantelzorgers zorgen voor

mantelzorgers die dagelijks hun dierbaren

Capellenaren. Daarom is Leefbaar Capelle

verzorgen. Leefbaar Capelle heeft grote

van mening dat onze mantelzorgers onze

waardering voor deze mantelzorgers en wil

waardering verdienen! Zonder onze

hen graag extra ondersteunen. Zo maken

mantelzorgers zouden wij namelijk niet

we bijvoorbeeld meer budget vrij voor

in staat zijn als samenleving om de beste

respijtzorg, om mantelzorgers even (tijdelijk)

kwaliteit en zorg te bieden aan hen die dat

te ontzien.

het hardst nodig hebben. Ook dit past bij
onze lokale aanpak van de zorg.

SPORTEN EN TRADITIES

Sport en bewegen is voor iedereen
belangrijk. Goede voorzieningen zijn

Leefbaar Capelle heeft zich altijd hard

daarvoor Capelle breed van groot belang.

gemaakt voor sport in Capelle en zal

Net als de kwaliteit en bereikbaarheid van

dit blijven doen. De verschillende

de sportlocaties.

periodes van de lockdowns hebben

Niet iedereen sport evenveel en we weten

extra duidelijk gemaakt hoe

dat bepaalde groepen achterblijven in

belangrijk sporten is. Niet alleen

hun dagelijkse beweging, vooral kinderen

om gezond te blijven of gezonder

en ouderen. We stimuleren dat kinderen

te leven maar ook in het tegengaan

blijven bewegen en gezond(er) gedrag

van depressies en eenzaamheid bij

vertonen. Tegelijkertijd bieden we via

Capellenaren van alle leeftijden.

Sportief Capelle gratis sportlessen aan
voor ouderen.
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Gewoon in de buitenruimte
Leefbaar Capelle wil graag uitbreiding
van sportplekken in de buitenruimte. Van
openbare fitnesstoestellen in de buurt, goed
onderhouden trapveldjes en uitbreiding van
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intocht van Sinterklaas en

de stenen schaaktafels. Niet elke vorm van

viering van Koningsdag behouden blijven

bewegen hoeft even intensief te zijn. Tijdens

voor Capelle. Wij zijn nog steeds groot

de Coronacrisis hebben we gezien dat veel

voorstander van een Stadsfeest aan de

Capellenaren een ommetje gingen maken.

IJssel, iets dat wat ons betreft ook mag

Ook een wandeling door het Schollebos

uitgroeien tot een traditie!

bleek (ook zonder hond) een favoriete vorm

Daarnaast wordt er altijd veel plezier beleefd

van bewegen en van buiten zijn.

aan de viering van Valentijnsdag. Waarbij
wij als enige gemeente in Nederland op

Gewoon spelen

14 februari naast een wethouder

In het verlengde van sporten en bewegen

Liefdeszaken ook jaarlijks liefdestegels

ligt natuurlijk spelen. Voor Leefbaar Capelle

bijplaatsen in ons unieke Liefdeslaantje.

is het belangrijk dat er leuke speelplekken

Een andere, heel oude, traditie is het

in de buurt zijn waar kinderen van alle

afsteken van vuurwerk in Oudejaarsnacht.

leeftijden kunnen spelen. We zijn blij met

Oud & Nieuw zonder vuurwerk is voor

het succes van de Cruyff Courts en willen

Leefbaar onwaarschijnlijk. In overleg met

verdere speelvoorzieningen faciliteren.

voor- en tegenstanders zou op locaties
die daarvoor geschikt zijn (sier) vuurwerk

Gewoon traditie

afgestoken kunnen worden. Dat zou ook

Leefbaar Capelle hecht grote waarde aan het

een centrale vuurwerkshow, op de IJssel,

behouden van Hollandse tradities en vindt

kunnen zijn die door de gemeente wordt

het belangrijk dat volksfeesten zoals de

aangeboden aan de inwoners.

Foto’s:
Jan Kok, Boomerang fotografie
DV Fotografie

Wij b
lijven
gewo
on...

Heeft u een vraag over het verkiezingsprogramma?
Schrijf of mail ons gerust!
Leefbaar Capelle
Postbus 5155
2900 ED Capelle a/d IJssel
bestuur@leefbaarcapelle.nl
www.leefbaarcapelle.nl

