Verslag vergadering WOP Capelle-West
4 maart 2014
Buurtcentrum Capelle-West
Willem Barentszstraat 3
Capelle aan den IJssel
Aanwezig ongeveer 40 personen
Afwezig met kennisgeving: de heer Hans Goudriaan
1. Opening en vaststelling agenda
Aart Saly, voorzitter ad interim, opent de vergadering om 20.00 uur en doet een
oproep voor nieuwe bestuursleden voor het WOP. Hij heet alle aanwezigen welkom, in
het bijzonder burgemeester Frank Koen, wijkcontactfunctionaris Werner Kasten en
wijkagent Dirk den Ouden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, maar de
volgorde wordt wel veranderd.
2. Ingekomen vragen van bewoners
Er zijn geen ingekomen vragen.
3. Verslag vorige bijeenkomst dd 11 december 2013 + bespreking actiepuntenlijst
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag is goedgekeurd.
Actielijst
Punt 1: Verkeerssituatie W. Barentszstraat. De heer Rasing had gehoopt dat de
situatie nu aangepast zou zijn. Dit is helaas nog niet gebeurd. Alles was geregeld
zodat in januari aan de uitvoering begonnen kon worden. Bij een personeelswisseling
is het dossier niet goed overgedragen, waardoor veel dingen opnieuw gedaan
moesten worden. De uitvoering is binnen enkele weken gepland. Bewoners krijgen
een brief. Hij hoopt dat de weg uiterlijk in april is aangepast.
Punt 16: Speelplaats Kraaienest: Dit is nog steeds groot probleem. De speeltuin staat
blank. De heer Middelkoop zegt dat het probleem wordt aangepakt. Het is de
bedoeling dat dit binnen het huidige budget gebeurt. Eventueel wordt drainage
aangebracht. Als het enorm veel geld gaat kosten, wordt de opknapbeurt
meegenomen in de Voorjaarsnota. Het wordt in elk geval aangepakt voor de
zomervakantie.
Punt 21: Fout parkeren Coen Botrede. Wijkagent Den Ouden vraagt of dit punt op de
actielijst moet blijven staan. Er waren vragen over het foutparkeren in de Redebuurt.
De wijkagent is verschillende keren gaan kijken en heeft in totaal 1 bekeuring en 1
waarschuwing gegeven. De brandweer heeft een ronde gedaan: 1 auto heeft een
waarschuwing gehad en verder waren er geen problemen. De situatie heeft de
aandacht van politie en handhaving.
Een aanwezige bewoner vindt dat er te weinig wordt gedaan. Hij vertelt over een
situatie waarbij Handhaving niet ingreep. Jethro Rasing, verkeerskundige, zegt dat
het aan de handhaver zelf is om te beslissen of hij handhaaft. De heer Rasing vraagt
het na. Hij meldt dat de brandweer overdag en ’s avonds in de Kleine Zeeheldenbuurt
is geweest. Er stond 1 auto verkeerd geparkeerd. Dit punt komt straks aan de orde.
Punt 26: Situatie rond aanlegsteiger. De heer Middelkoop zegt dat er op 5-3-2014 een
gesprek plaatsvindt met Schieland en de betreffende bewoner. Hij hoopt dat er
afspraken gemaakt kunnen worden over een permanente oplossing. Het aggregaat
maakt herrie. De steiger is particulier eigendom. De heer Middelkoop hoopt er de
volgende keer iets concreets over te kunnen zeggen.
4. Info 3 D (veranderingen in de jeugdzorg, WMO/AWBZ).
Dit agendapunt komt te vervallen en wordt verschoven naar de volgende vergadering.
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Wijkagent Den Ouden krijgt het woord. Afgelopen winter zijn er verschillende
woninginbraken in de wijk geweest. Wat opvalt, is dat het oudere woningen betreft.
Deze woningen hebben aan de achterzijde niet zulke goede sloten. Op maandag 17
maart vindt de Roadshow Veiliger Wonen plaats tussen 13.00 uur en 20.00 uur op het
Slotplein. Het is eigenlijk voor bewoners van Middelwatering bedoeld, maar bewoners
van Capelle-West zijn ook welkom. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is
aanwezig. De wijkagent vraagt bewoners om eens kritisch naar hun huis te kijken; met
name naar het hang- en sluitwerk. Hij heeft folders bij zich over de Roadshow. De
voorzitter bedankt de wijkagent.
5. Bespreking Toekomstagenda + WUP.
De heer Kasten krijgt het woord. Hij vertelt over Wijkgericht Werken en de
totstandkoming van de Toekomstagenda. Bewoners, ondernemers en instellingen
hebben hun wensen en ideeën ingeleverd. Het WOP-bestuur heeft deze verzameld in
de Toekomstagenda. Enkele zaken zijn al aangepakt, zoals het opknappen van de
winkelstraat en bedrijvigheid op de IJsselwerf door de firma Zwijnenburg. Er zijn
partijen die het Albatrosterrein willen ontwikkelen en de bodem willen saneren. Als
het doorgaat zijn dat positieve ontwikkelingen.
Bewoners hebben zorgen om het bedrijventerrein aan de Poolvosweg. Er zijn
aanpassingen gedaan. De bedrijven hebben ongeveer drie keer per jaar een overleg.
In het pand van de school heeft een beroemde Chinese kunstenaar zijn atelier
gemaakt. In de wijk ’s-Gravenland is een nieuw Wijkcentrum tot stand gekomen. Wat
overblijft van het budget is bestemd voor Knop-Op. Op 12 maart is de opening van het
Wijkcentrum. Bewoners willen graag dat Knop-Op vaker geopend is. De voorzitter
vraagt of de bouwvergunning voor de Evertsenstraat is ingetrokken? De heer Kasten
denkt van wel. Er is aandacht voor woningen in de wijk speciaal voor ouderen.
De afdeling Wijkzaken is weer op sterkte. Alle WijkUitvoeringsPlannen (WUP’s) van de
Capelse wijken worden ingevoerd in het gemeentelijke systeem door Diana Vrolijk. De
heer Middelkoop krijgt het woord. De WUP’s leveren veel werk op voor de gemeente.
De punten zijn samen met het WOP-bestuur besproken en een flink aantal is al
uitgevoerd. Er wordt nog gekeken naar manieren van aanpak van het groen. Het werk
moet binnen de huidige budgetten gebeuren.
De heer Rasing krijgt het woord. Het onderwerp ‘Verkeer’ kwam ook vaak terug in de
Toekomstagenda’s van de verschillende wijken. Een bewoonster zegt dat
hulpdiensten nog steeds in de verkeerde richting rijden in de Schoutenstraat, na de
invoering van eenrichtingsverkeer. Zij heeft gevraagd om een extra verkeersbord,
maar er is nog geen reactie gekomen. De heer Rasing zegt dat de aanpak van de
Poolvosweg veel duurder bleek te zijn dan aanvankelijk gedacht. Het wordt in het
najaar gedaan. Er zijn ook financiën gevonden voor de aanpak van de Aert van
Nesstraat en de Nijverheidstraat.
De heer Los merkt op dat in het WUP van ’s-Gravenland alle straten door elkaar heen
staan. Dat is niet handig. De kleuren in het WUP zouden iets kunnen betekenen, maar
dat blijkt er niet uit. In de begrippenlijst staan onduidelijkheden. De straten moeten op
de juiste manier worden geschreven.
De heer Kasten zegt dat het WUP vier jaar geldig is. Na twee jaar volgt een evaluatie
en dan kan ook worden gepraat over het ophalen van nieuwe wensen. Het
gemeentelijke systeem wordt heel nauwkeurig bijgehouden.
6. Burgerinitiatief over parkeerproblemen in de Kleine Zeeheldenbuurt
De heer Rein Kraaij krijgt het woord. Bewoners van de Kleine Zeeheldenbuurt hebben
een plan ontwikkeld en een handtekeningenactie georganiseerd. Alle bewoners
hebben getekend. Bewoners worstelen al erg lang met een parkeerprobleem. Er
wordt soms op gevaarlijke plekken geparkeerd. Het plan en de handtekeningen
worden aan burgemeester Koen overhandigd. De heer Kraaij vraagt het WOP-bestuur
een en ander nauwlettend te volgen.
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De Kleine Zeeheldenbuurt is een beschermd dorpsgezicht en stamt uit het begin van
de 20e eeuw. Er zijn in totaal 43 woningen en 31 parkeerplaatsen. De volgende
parkeeroptie is 3 kilometer verder in de Sibeliusweg. Mensen parkeren
noodgedwongen buiten de parkeervakken. Er ontstaan hinderlijke, gevaarlijke
situaties. Kinderen kunnen ongezien de weg op schieten. Hulp- en nooddiensten
worden belemmerd.
De bewoners dragen oplossingen aan. Er kunnen nieuwe parkeerplaatsen worden
gecreëerd en parkeerplaatsen kunnen worden doorgetrokken. Het eind van de straat
kan verlengd worden. Het stuk van de Nijverheidstraat waar parkeerplaatsen kunnen
worden gemaakt is eigendom van Schieland.
De heer Kraaij vraagt burgemeester Koen om serieus naar het plan te kijken. De
burgemeester vindt dat de bewoners het beeld heel helder schetsen en dat de
gemeente er serieus naar moet kijken. Hij zegt dat de bewoners erop kunnen
vertrouwen dat hij als wijkwethouder en burgemeester serieus zal meekijken. Hij
maakt zich geen zorgen dat de brandweer er niet bij kan vanwege het foutparkeren,
want de slangen zijn erg lang.
De voorzitter bedankt de heer Kraaij. Een bewoonster zegt er parkeerplaatsen aan de
andere kant van de De Ruyterstraat kunnen worden gemaakt. Dat komt handiger uit.
Burgemeester Koen zegt dat de gemeente naar alle goede suggesties gaat kijken.
Een andere bewoonster stelt voor om de situatie in de De Ruyterstraat te veranderen
om te hard rijden tegen te gaan. De burgemeester stelt voor om de heer Kasten
hierover te mailen: w.kasten@capelleaandenijssel.nl.
7. Rondvraag
Burgemeester Frank Koen heeft tijdens deze vergadering een sms gestuurd aan
wethouder Jouke van Winden over de bouwvergunning voor de Evertsenstraat. De
wethouder antwoordt dat hij denkt dat de intrekkingprocedure is afgerond.
De burgemeester meldt dat de baggerproblematiek met Schieland bij de volkstuinen
is opgelost.
Burgemeester Frank Koen roept de bewoners op om te gaan stemmen.
De voorzitter vraagt of de gemeente ervoor kan zorgen dat het in de Evertsenstraat
een beetje netter wordt en de wrakken worden weggehaald. De heer Kasten geeft de
voorzitter gelijk. Er is stevig gesproken. Het is nu netjes gestapeld conform de regels
van Handhaving. Er is veel inzet op gepleegd. Op dit ogenblik kan de gemeente het
niet mooier maken.
Mevrouw Oostlander van buurtgroep Capelle-West bedankt het WOP voor de beamer
en het scherm.
De heer Middelkoop zegt dat twee heren van de volkstuinvereniging goede afspraken
met Schieland hebben gemaakt. Er is een toezegging dat er gebaggerd gaat worden.
De volkstuinvereniging is zeer enthousiast. Er wordt geprobeerd om alles dit jaar
netjes af te ronden. Er wordt nog gekeken naar de containers. De heer Middelkoop
komt hier tijdens de volgende WOP-vergadering op terug.
8. Sluiting en na afloop een drankje en hapje
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur en bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid.

Bijgevoegd: Actiepuntenlijst

3

Actielijst
Actielijst WOP Capelle-West
Bijgewerkt tot en met de WOP-bijeenkomst van 04-03-2014. Toevoegingen
zijn vetgedrukt.
Nr

datum

omschrijving en stand van zaken

03/12/07
03/04/08

Verkeerssituatie W. Barentszstraat.
Gemeente
Eenrichtingsverkeer in spits kan wel, hulpdiensten mogen deze regel bij Gemeente
nood overtreden.
Volgende WOP (8 september), uitleg door AVV.
Gemeente
Onderzoek naar mogelijkheid om auto’s elders (naast buurtcentrum met JR
vergunning) te parkeren.
Vraag Gemeente: vinden bewoners het goed als er een stukje groenstrook Bestuur
weggaat voor extra parkeerplaatsen?
WOP CW
Inleveren groen akkoord. Voorstel naar gemeente.
ER
Voorstel wordt door gemeente bekeken, incl. verplaatsen stoeprand.
Aanhouden.
Presentatie door verkeersdeskundige. Afvoeren.
Dit punt blijft op verzoek toch op de actielijst. Aanhouden.
DB brengt ongevraagd gekwalificeerd advies uit. Aanhouden.
DB WOP
Reactie gemeente wordt deze week verwacht.
Voor 2014 geen actie door gemeente. Brief naar gemeenteraad.
DB WOP
Brief in concept klaar.
De 2e brief wordt behandeld in de gemeenteraad.
Geen reactie binnengekomen. De heer Kasten brengt het bij de griffie
WK
onder de aandacht.
Bijeenkomst staat gepland op 31-1-2012, waarbij ook aandacht wordt
besteed aan de Doormanstraat (eenrichtingverkeer).
Bewonersbijeenkomsten waren geslaagd. Bevindingen worden
besproken. Verzoek eenrichtingverkeer wordt behandeld in de AVV op 63-2012.
Opmerkingen over de tekeningen zijn naar de heer Rasing gestuurd. De
PvN
heer Van Noorden vraagt hem om te reageren.
Kritiek van bewoners op plannen. Gemeente kijkt opnieuw naar
tekeningen.
Bijeenkomst op 22-1-2013 om 19.30 uur. Laatste inspraakmogelijkheid.
WK
Planvorming in afrondende fase.
Aanhouden.
Aanhouden.
Verkeersproblemen worden aangepakt.
Start werkzaamheden in januari.
Uitgesteld. Aanpassing uiterlijk in april klaar.
JR

09/06/08
08/09/08
01/12/08
23/02/09
09/06/09
29/09/09
10/12/09
08/03/10
07/06/10
27/09/10
08/11/10
14/02/11
23/05/11
26/09/11
19/12/11
13/02/12
09/05/12
20/09/12
04/12/12
18/02/13
13/05/13
09/09/13
11/12/13
04/03/14

wie
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08/11/10
14/02/11
23/05/11
26/09/11
19/12/11
13/02/12
09/05/12
20/09/12
04/12/12
18/02/13
13/05/13
09/09/13
11/12/13
04/03/14

21

13/02/12
09/05/12
20/09/12
04/12/12
18/02/13
13/05/13
09/09/13
11/12/13
04/03/14

23

09/05/12
20/09/12
04/12/12
18/02/13
13/05/13
09/09/13
11/12/13
04/03/14

26

28

Speelplaats Kraaiennest: modderpoel.
Aanhouden.
Nog niets gedaan aan voetpad. Informatie vragen bij wegbeheerder.
Dit probleem wordt eind oktober/begin november opgepakt.
Werkzaamheden beginnen deze week. Situatie speelplaats wordt
onderzocht.
Voetpad is gereed. Situatie speelplaats nu niet te beoordelen.
Nog steeds veel water op het pad. Aanhouden.
Pad blijft probleem. De heer Kasten komt hierop terug.
In het voorjaar worden problemen onderzocht en definitief verholpen.
Enkele speeltoestellen worden voor de zomervakantie vervangen.
Aanhouden.
Situatie wordt bij hevige regenval gecontroleerd.
Aanhouden.
Aanhouden.
Vóór de zomervakantie is het probleem aangepakt.

JM

Fout parkeren Coen Botrede.
Handhaving heeft foutparkeerders aangesproken. Aanhouden.
Probleem bestaat nog steeds. Foutparkeerders melden bij Handhaving.
Problemen worden minder. Toegankelijkheid wordt gecontroleerd door
wijkagent en brandweer.
Brandweer heeft gecontroleerd. Aanhouden.
Verzoek aan brandweer om ’s avonds door de hele wijk te rijden.
Aanhouden.
Aanhouden.
Brandweer heeft ’s avonds en overdag gecontroleerd. Het heeft de
aandacht van politie en Handhaving.

JM SW

JM

WK
JM

JM

DdO
WK

Extra insteekplaatsen Aert van Nesstraat. Bespreking in AVV eind mei.
JM
In 2012 geen geld beschikbaar voor extra insteekplaatsen. Prioriteit
Wijkgericht Werken?
Aanhouden.
Aanhouden.
Aanhouden.
Aanhouden.
Komend jaar start voorbereidende werkzaamheden. Bewonersavonden 4e
kwartaal 2014.
Aanhouden.

04/12/12
18/02/13
13/05/13
09/09/13
11/12/13
04/03/14

Situatie rond aanlegsteiger. Parkeren, huisvuil, stroom t.b.v. schippers.
Nog niets bekend. Na de zomer komt de heer Middelkoop hierop terug.
Aanhouden.
Aanhouden.
Aanhouden.
Gesprek gemeente, Schieland en bewoner. Bij volgende vergadering
meer informatie.

09/09/13

Parkeerprobleem Kleine Zeeheldenbuurt.
Er wordt contact opgenomen met Schieland over mogelijkheden voor
parkeervakken op grasveld tussen De Ruyterstraat en Piet Heinstraat.
Aanhouden.
Overhandiging plan en handtekeningen aan burgemeester Koen.

11/12/13
04/03/14

JM

JM

JM

JR
FK

WK=Werner Kasten; ER=Esther Reijerkerk; WKR=Wilma Krapman; FK=Frank Koen;
AVV=Adviescommissie Verkeer & Vervoer; JM=José Middelkoop; DdO=Dirk den Ouden;
JR=Jethro Rasing; SR=Sander Retel; MV=Menno Vinke; SW=Steven Wierckx; PvN=Piet van
Noorden
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