
Hoe kijken jullie tegen het enerzijds vergroenen, en anderzijds creëren 
van ruimte voor recreatie in Capelle aan? 
 
 

BVNL 

BVNL wil meer bomen langs de weg en meer beplanting op de middenbermen. Ook willen 
wij beter onderhoud aan bestaand groen. Tijdelijk niet gebruikte gebouwen kunnen ingezet 
worden voor (tijdelijk) recreatief gebruik. Sowieso zou er meer hoogbouw moeten komen om 
zo enerzijds meer ruimte voor wonen en recreatie mogelijk te maken, en anderzijds het 
authentieke groene karakter van Capelle te behouden. 
 
 

CDA 

Wij willen woningen bouwen in Rivium. Daar kunnen 5.000 woningen voor alle doelgroepen 
worden gerealiseerd. Ook betaalbare (huur)woningen. In de overige wijken van onze stad 
moeten we stoppen met verdichten en het groen en de buitenruimte koesteren. Wij willen dat 
de buitenruimte beweegvriendelijk wordt; er kunnen sporttoestellen worden geplaatst en door 
goed onderhoud wordt het groen een fijne verblijfplaats. 
 
 

ChristenUnie 

Wij zijn ontzettend trots op het groen waar wij als Capellenaren van mogen genieten. En dat 
willen we behouden! Wij denken dat vergroening en recreatie heel goed samen kunnen 
gaan. Een mooi voorbeeld is de Watervallei en Ravottia in het Schollebos. Elk initiatief wat 
komt zullen we moeten toetsen, en welke gevolgen dat kan hebben op het groen vs de vraag 
naar recreatie. Als dat in harmonie is zullen wij dat zeker stimuleren. 
Er komen meer hoosbuien en hittegolven. Juist bij het inrichten van de openbare ruimte moet 
de gemeente daar nu keuzes in maken, vindt de ChristenUnie. Met meer ruimte voor water 
en groen wordt de stad beter bestand tegen hitte en wateroverlast. Door dit weer komen er 
wel meer verschillende planten en dieren in de stad. 

• Als de gemeente het onderhoud en aanleg van de openbare ruimte aanbesteedt, 
moet zij zoveel mogelijk de duurbaarheidsdoelen (Sustainable Developement Goals) 
volgen. 

• In Capelle aan den IJssel moet er voldoende ruimte zijn voor kinderen om te spelen 
in 

• speeltuinen, in bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen. 

• De openbare ruimte moet uitdagen om te spelen en te bewegen, ook door 
volwassenen. 

• De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om 

• klimaatverandering te kunnen opvangen. Stortbuien kunnen zo beter opgevangen 
worden. Bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen. 

• Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken. 

• Ontwerp de openbare ruimte zo, dat iedereen zich daar vrij kan bewegen. 

• Capelle neemt adviezen van de BGC serieus en wijkt alleen af met een goede reden. 
 

 

D66 

D66 wil in 2026 minimaal 5000 extra bomen in Capelle. Het is belangrijk dat we meer maar 
ook kwalitatief beter groen krijgen in Capelle. Dat hoeft gelukkig niet ten koste te gaan van 
recreatie ruimte. Sterker nog, het kan heel goed samen gaan! Groen is juist ook fijn om te 
recreëren, kijk maar naar het Schollebos. 
 
 



GroenLinks 

Je hoeft niet voor het ene of het andere te kiezen. Vergroenen gaat juist heel goed samen 
met het creëren van ruimte voor recreatie. Wij willen bijvoorbeeld in het centrum van Capelle 
een mooie groene promenade aanleggen langs de lijstersingel. Hier kunnen Capellenaren, 
inclusief de jongeren, elkaar ontmoeten, recreëren en volop genieten van het groen. 
 
 

Leefbaar Capelle 

De coronacrisis heeft het belang van groen nog duidelijker gemaakt. Steeds meer 
Capellenaren willen (kunnen) genieten van groen in hun wijk. Dat is de reden dat wij de 
openbare ruimte verder willen vergroenen door bijvoorbeeld extra bomen aan te planten.  
 
 

PvdA 

De PvdA is voor vergroening van Capelle. Tijdens de lockdowns is nog maar weer eens 
gebleken hoe belangrijk het is, om voldoende groen in de directe omgeving te hebben. Het 
groen is ook belangrijk omdat het een recreatieve functie heeft voor jong en oud en het 
bijdraagt aan het milieu. Verder zien wij ruimte om meer recreatie toe te staan rondom het 
stadsplein. We denken bijvoorbeeld aan meer horeca en de komst van een bioscoop zodat 
een bruisend centrum ontstaat. 
 
 

SGP 

De SGP vind dat het noodzakelijk is om binnen onze gemeente voldoende ruimte is om te 
recreëren en om sport te bedrijven.  Voorzieningen hiervoor moeten goed onderhouden en 
verzorgd zijn. De SGP is voorstander van meer bewegen door de jeugd. Hiervoor dienen op 
wijkniveau (hondenpoepvrij) trapvelden/sportvelden beschikbaar te zijn die vrij te gebruiken 
zijn voor de jeugd. In alle wijken moeten voldoende veilige speelplaatsen voor kinderen zijn. 
Wat ons betreft kan dit hand in hand gaan met vergroenen. Dat betekent dat wel dat sport- 
en spelvoorzieningen niet te veel van beton/asfalt moeten zijn. Maar dat hoeft ook niet. Veel 
beweging/recreëren kan prima op grasvelden. Een mooi voorbeeld is het grasveld aan de 
dijk, naast de tennisvelden. Daar is ruimte om te recreëren, staan speeltoestellen voor 
kinderen en sporttoestellen voor de oudere jeugd en volwassenen. Er staan bovendien 
voldoende bomen die voor schaduw zorgen. Daarnaast is er natuurlijk het Schollebos. Het 
recreatieve karakter van het Schollebos moet gehandhaafd blijven. Ook vinden wij dat de 
recreatieve functie van de IJsseloever waar het kan verder moet worden versterkt. 
 
 

VVD 

De Capelse VVD heeft genoeg ideeën over groen en recreatie en staan achter een groen 
Capelle waarbinnen je prima kan recreëren. We gaan voor een bloemrijk en kleurrijk Capelle; 
met struiken, bomen en waar mogelijk bloemrijke perken die ook bijdragen aan een 
gevarieerde insectenpopulatie (denk aan bijen en vlinders). Dit zorgt er op termijn voor dat 
de biodiversiteit binnen Capelle zal toenemen wat goed is voor iedereen. Samen met de 
buurt bekijken we ook hoe we de buurt kunnen opwaarderen en we stimuleren initiatieven 
waarbij inwoners zelf het groenonderhoud van hun wijk willen uitvoeren. We zetten in op het 
doortrekken van het wandelpad aan de Groenedijk naar ‘t Zandrak. Dit maakt een wandeling 
daar nog beter en mooier. Ook zijn wij voor een mooi en veilig strandje aan de IJssel; voor 
blauwalg-vrij zwem- en speelwater. De Capelse VVD zet ook in op het verbeteren van reeds 
bestaande plekken binnen Capelle waar kan worden gerecreëerd. Denk hierbij aan het 
Schollebos en het Hitlandbos. Beide uniek, beide verschillend, maar allebei even veel 
aandacht nodig om het mooi te houden en te behouden voor de toekomst. Ook op het 
gebied van speeltuintjes, ontmoetingsplekken en fitness/speeltoestellen vinden wij dat er per 



wijk moet worden gekeken wat de mogelijkheden en de wensen zijn. Recent hebben wij ons 
bijvoorbeeld nog ingezet voor dit soort toestellen in de wijk Fascinatio. 
 
 


