Verslag vergadering WOP Capelle-West
9 september 2014
Buurtcentrum Capelle-West
Willem Barentszstraat 3
Capelle aan den IJssel
Aanwezig: ongeveer 30 personen
Afwezig: dhr Derksen
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Aart Saly, voorzitter ad interim, opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder burgemeester Frank Koen, mevrouw
Emie Dalu, woonconsulent van Havensteder, en Dirk den Ouden en Guido Nijhoff van
de politie.
De agenda wordt vastgesteld.
Bij agendapunt 4 zal burgemeester Koen de veranderingen in het kader van D3
behandelen. Hij zal ook vertellen over de infoavond betreffende het Albatrosterrein.
2. Ingekomen vragen van bewoners
Er zijn geen vragen binnengekomen.
3. Verslag vorige bijeenkomst dd 4 maart 2014 + bespreking actiepuntenlijst
Pagina 3, rondvraag: betreffende het baggeren van de volkstuinen meldt een bewoner
dat het baggeren heel goed is verlopen. Er was een goede samenwerking met de
baggeraars.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.
Actielijst:
Punt 1: Verkeerssituatie W. Barentszstraat. Het probleem is na 7 jaar opgelost. Dit
punt wordt afgevoerd. Een bewoner zegt dat er harder dan 30 km/uur wordt gereden.
Wijkagent Den Ouden zegt dat de politie niet mag handhaven in 30 km-zones.
Punt 16: Speelplaats Kraaienest. De heer Middelkoop zegt dat nog even gekeken
wordt hoe het met slecht weer is gegaan. Het is nu nog niet optimaal. Mevrouw Kraaij
zegt dat de speeltuin nog niet blank heeft gestaan. Het kan nog even worden
aangekeken. De heer Middelkoop zegt dat het wordt aangepakt als het nodig is.
Punt 21: Fout parkeren Coen Botrede. Een bewoner zegt dat er niets is veranderd.
Wijkagent Den Ouden zegt dat er daar een tekort aan parkeerplaatsen is. Dit punt
wordt aangehouden. Burgemeester Koen stelt voor dat de brandweer wel eens
gevraagd kan worden om hier iets over te komen vertellen. Mevrouw Kraaij vraagt of
de vuilplaatsen buiten de wijkjes verplaatst kunnen worden zodat er meer
parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd, maar dit is aan regels gebonden. De
wijkagent zegt dat de klagers vaak ook de veroorzakers zijn.
Punt 23: Extra insteekplaatsen Aert van Nesstraat. Dit punt wordt aangehouden.
Punt 26: Situatie rond aanlegsteiger. De heer Middelkoop zegt dat er overleg is
geweest met Schieland en de bewoner, maar de bewoner is niet bereid wijzigingen
aan te brengen. De gemeente gaat een plan maken. Tijdens de volgende vergadering
is hierover meer informatie bekend.
Punt 28: Parkeerprobleem Kleine Zeeheldenbuurt. Mevrouw Kraaij zegt dat bewoners
een brief hebben geschreven. Er is een reactie van de gemeente gekomen waarin
staat dat de gemeente tot 15 september de tijd heeft om antwoord te geven. Er wordt
afgewacht. De heer Kasten zegt dat voor dit punt aandacht is in de Toekomstagenda.
Het bewonersinitiatief is in goede orde ontvangen. Er wordt gepraat met het
Hoogheemraadschap. Er is geen extra geld, maar het plan gaat uitgevoerd worden. Er
komt gronduitruil met het Hoogheemraadschap. In 2015 is geld beschikbaar, de
realisatie volgt in 2016. Er komen meer parkeerplaatsen dan in de tekeningen
geschetst zijn. Er zijn ook nog andere voorstellen gedaan, maar die gaan niet door.
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4. Info 3D (veranderingen in de jeugdzorg, WMO/AWBZ, Participatie)

Waar hebben de Westenaren behoefte aan en waar liggen onze individuele zorgen?
Wat geeft de WOP-vergadering mee aan haar wijkpartners, zoals de gemeente en
Buurtkracht? Het gaat over veranderingen op komst in onder meer de Jeugdzorg en
zorgwijzigingen WMO/AWBZ. Graag brainstormen wij met U over deze spannende
onderwerpen.
De burgemeester krijgt het woord. 3D betreft de drie decentralisaties van het sociale
domein. De jeugdzorg gaat naar de gemeente. Capelle krijgt 18 miljoen om de
jeugdzorg te gaan uitvoeren. De AWBZ wordt afgebouwd en ondergebracht in de
WMO. Ook dit gaat uitgevoerd worden door de gemeente. De 3e D is de
participatiewet. Mensen die in de bijstand zitten en jong gehandicapten moeten aan
het werk. Bij de sociale werkplaats, in Capelle is dat Promen, blijft een klein gedeelte
van de huidige groep werkzaam. Het betreft beschutte werkplaatsen. Veel mensen
moeten de reguliere arbeidsmarkt op. Dit geeft veel onzekerheid voor mensen met
een handicap.
De gemeente krijgt per 1 januari 2015 40 tot 50 miljoen euro. De zwaarste jeugdzorg
wordt als Rijnmondgebied ingekocht. Het overgrote deel van de jeugdzorg gaat via
het Capelse Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente is al wel een tijd bezig met
de kwestie WMO en AWBZ. Het rijk bezuinigt 40% op o.a. huishoudelijke hulp en
trapliften. Het aanbod is aanmerkelijk kleiner. De cliënten van de WMO waarderen de
gemeente nog steeds met gemiddeld een 8.
Deze ontwikkelingen zorgen voor een enorme operatie met kwetsbare mensen.
Burgemeester Koen heeft de meeste zorgen over de participatiewet. Vinden al die
mensen die arbeidsgehandicapt zijn een baan of raken ze in de bijstand? ,,We doen
onze stinkende best om het goed te regelen,’’ aldus de burgemeester.
Een bewoonster vraagt hoe het moet met de zzp’ers in de zorg? Kan de gemeente
contracten afsluiten met zzp’ers? Burgemeester Koen weet het niet. Hij verwijst de
bewoonster naar de beleidsambtenaar die zich met WMO bezighoudt. Hij zorgt ervoor
dat voor de drie velden een contactpersoon in het verslag wordt opgenomen. De
samenwerking tussen verzorgingshuizen is heel goed.
Burgemeester Koen vertelt over de vervuiling van het Albatrosterrein. Het terrein zelf
is zwaar vervuild. Er is geen vervuiling binnendijks aangetroffen behalve in het slib
van de kwelsloot. De heer Noordegraaf meldt dat de DCMR zijn zienswijze niet
ontvankelijk heeft verklaard omdat zijn woning niet vlakbij het terrein ligt. Hij heeft
hiertegen beroep ingediend. De heer Noordegraaf heeft zich altijd met dit onderwerp
bemoeid.
5. Inbraakpreventie

Uitgebreid gaan wij in op het onderwerp inbraakpreventie, met actuele
onderzoeksresultaten, de inbraakcijfers uit West, presentatie door onder meer politie
en met uw praktijkinbreng. We kunnen veel van elkaar opsteken.
De heer Nijhoff van de politie krijgt het woord. Hij werkt in het wijkteam Capelle; ook in
Capelle-West. Hij heeft een schouw gemaakt van Capelle-West. Er zijn weinig
problemen in deze wijk. Hij heeft de verkeersproblemen bekeken. Woninginbraken,
straatroven en overvallen zijn erg belangrijk voor de politie.
André Roodenburg van leer/werkbedrijf SDW krijgt het woord. Wat kunnen bewoners
doen om hun woning te beveiligen? Hij laat allerlei sloten zien en vertelt over SDW. De
heer Roodenburg geeft advies over het politiekeurmerk Veilig Wonen. Hoe kunnen
ramen en deuren zo veilig mogelijk gemaakt worden? Buitenverlichting is belangrijk.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden en dan komt de heer Roodenburg kijken
hoe het huis veiliger kan worden gemaakt.
Hij laat verschillende sloten zien. Een deurspion is belangrijk, zodat je kan zien wie er
voor de deur staat. Wijkagent Den Ouden adviseert om de sleutel op een vaste plaats
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op te hangen, zodat de sleutel snel gevonden kan worden in geval van brand. De
kierstandhouder moet nooit standaard worden gebruikt, want dan kan niemand naar
binnen als er iets aan de hand is. De wijkagent zegt dat in Capelle-West inbraken vaak
aan de achterzijde van huurwoningen met kunststof kozijnen worden gepleegd. De
heer Roodenburg heeft folders voor belangstellenden bij zich.
De heer Nijhoff vertelt dat de politie bewoners via social media op de hoogte houdt.
Het is een moderne manier om mensen te bereiken. De politie Rotterdam-Oost
gebruikt Facebook, YouTube en Twitter. Het is uniek dat de politie filmpjes van
aanhoudingen op social media plaatst. Rotterdam-Oost is hiermee de eerste. Inbraak
heeft een hoge prioriteit. Schroom niet om 112 te bellen. De politie heeft liever dat
100x voor niks wordt gebeld dan 1x te laat. Filmen op straat mag niet, maar foto’s
maken mag wel. Er zijn regels voor.
In 2014 vonden in Capelle 209 woninginbraken plaats. In 2013 waren dat er bijna 400.
Er worden veel inbraken in Schollevaar gepleegd. Mobeye is een mobiele
alarminstallatie. Het wordt aangeboden aan slachtoffers van inbraken. Het is een
bewegingsmelder. De heer Nijhoff heeft samen met de heer Middelkoop een rondje in
Capelle-West gelopen. Hij geeft preventietips. De voorzitter bedankt de heer Nijhoff.
De heer Nijhoff deelt folders uit.
6. Rondvraag
Wijkagent Den Ouden vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie bij de Aert van
Nesstraat en de Nijverheidstraat. Er staat een reclamebord en het gras is hoog
waardoor het zicht slecht is. Kan dat veranderd worden? Kan het bord worden
verzet? De heer Middelkoop vraagt het na. Schieland gaat hierover. Hij neemt het
mee.
De heer Noordegraaf vraagt aan de burgemeester of hij weet wie de oudste inwoner
van Capelle is. De burgemeester weet het niet. De buurvrouw van de heer
Noordegraaf is 104 geworden. Kan er een stukje in de krant komen?
Komt er in Capelle een aanpassing betreffende Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht?
Er komen waarschijnlijk geen aanpassingen. Volgens de burgemeester heeft Capelle
geen enkel beleid hierover.
Heeft de burgemeester al nagedacht over de jihadistdreiging in Capelle en met name
Capelle-West? Iedere burgemeester is hier mee bezig zegt burgemeester Koen. Hij
heeft iedere week overleg met de politie. In Capelle zijn er geen serieuze zorgen.
Mevrouw Bijl vraagt aan mevrouw Dalu van Havensteder hoe het staat met asbest in
de woningen in haar straat. Er is asbest aangetroffen bij een van de woningen.
Mevrouw Dalu weet het niet. Zij gaat het navragen en neemt contact op met mevrouw
Bijl.
De heer Van Tienhoven vraagt aandacht voor de verzakking bij de Houtmanstraat. Het
is een gevaarlijke situatie. De heer Middelkoop neemt het mee.
Zijn er plannen om Capelle-West te gaan verhogen? De heer Middelkoop zegt dat er
tot 2016 niets op de rol staat. De gemeente is bezig om een nieuw plan te maken. Er is
nog niets concreet; hij weet het niet uit zijn hoofd.
De straatlantaarns bij de Volkstuinvereniging doen het niet. De heer Middelkoop
adviseert om 010-2848484 te bellen. Dat gaat sneller.
Kunnen er bij Doormanplein 1 extra parkeerplaatsen worden gemaakt? Het is een
zooitje daar. Het is van Havensteder. Mevrouw Dalu zegt dat het wordt aangepakt.
Havensteder doet het onderhoud.
Buurtpreventie maakt zich zorgen over het groen bij het fietspad langs de vijver. De
bramen groeien en de bomen worden overwoekerd. Is daar iets tegen te doen? De
heer Middelkoop neemt het mee en bespreekt het met de groenbeheerder.
Het plantsoen zou met houtsnippers worden bestrooid, maar dit is niet gebeurd. De
heer Middelkoop vraagt het na.
De heer Noordegraaf vraagt hoe het is gesteld met het groeninspectiegroepje. Hij
heeft zich opgegeven voor de cursus maar heeft vervolgens niets meer gehoord. De
heer Middelkoop vraagt mensen zich weer aan te melden. Hij geeft het door aan Iris
Jansen.
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7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.
Bijgevoegd: Actiepuntenlijst

Actielijst
Actielijst WOP Capelle-West
Bijgewerkt tot en met de WOP-bijeenkomst van 09-09-2014. Toevoegingen
zijn vetgedrukt.
Nr

datum

omschrijving en stand van zaken

wie

16

08/11/10
14/02/11
23/05/11
26/09/11
19/12/11

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.
Aanhouden.

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.
Op voorstel van burgemeester Koen wordt de brandweer gevraagd om
hierover iets te komen vertellen.

JM SW

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
09/09/14
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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
09/09/14

JM
JM

WK
JM

JM

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

26

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

28

09/09/13
11/12/13
04/03/14
09/09/14

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.
Aanhouden.
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.
Gemeente maakt plan.
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.
Plan wordt uitgevoerd, realisatie in 2016.

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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