Verslag vergadering WOP Capelle-West
9 december 2014
Buurtcentrum Capelle-West
Willem Barentszstraat 3
Capelle aan den IJssel
Aanwezig ongeveer 30 personen
Afwezig: de heer Saly, mevrouw Klapwijk, de heer Van Wijk, mevrouw Kraaij
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Mevrouw Novita Metz is plaatsvervangend voorzitter wegens de afwezigheid van de heer
Saly. Zij opent de vergadering om 20.10 uur. Zij heet alle aanwezigen van harte welkom bij
deze laatste WOP-vergadering van het jaar.
Er zijn geen mededelingen.
De heer Jan Noordegraaf heeft een toevoeging voor de agenda: Vuurwerk aan de
Poolvosweg, punt 3A.
2. Ingekomen vragen van bewoners
Er zijn geen ingekomen vragen.
3. Verslag vorige bijeenkomst dd 9 september 2014 + bespreking actiepuntenlijst
Punt 3: ‘Bewoner’ wordt gewijzigd in ‘de heer Goudriaan, bestuurslid van de
Volkstuinvereniging’.
Punt 6: de heer Noordegraaf heeft vragen gesteld over Zwarte Piet. Hij wil aan het verslag
toevoegen dat de vraag gesteld is omdat Capelle-West in toenemende mate aan het
verkleuren is.
Actielijst:
De heer Goudriaan wil punt 21 aanhouden.
Alle andere punten van de actielijst worden ook aangehouden.
Het verslag is goedgekeurd.
3A. Vuurwerk aan de Poolvosweg
Mevrouw Jacintha van Baren krijgt het woord. Zij leest een brief voor, mede namens de heer
Spork en de firma Erdo BV. Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor een vuurwerkopslag
voor 8000 kilo vuurwerk en een verkooppunt van vuurwerk aan de Poolvosweg. Het WOP en
de naaste bedrijven zijn niet op de hoogte gebracht; dat is jammer. Bij de firma Van Wijk
liggen diverse brandbare goederen. Er is al eerder brand geweest. De veiligheid van de
omgeving blijft een zorg. Er zit een schildersbedrijf met brandbare stoffen en
brandgevaarlijke producten vlakbij de beoogde opslag. Aan de overkant is een gasvulstation
met gasflessen, een tankstation en een bunkerschip. Dat is geen plek voor vuurwerkopslag
en -verkoop. Zijn de inpandige strenge veiligheidseisen op orde? Er was een informatieavond
nodig geweest. Bijna niemand is op de hoogte. Er moet een oplossing komen voor de
veiligheid.
De heer Kasten krijgt het woord. De communicatie moet voortaan beter. Vanmiddag was er
een bijeenkomst van de commissie Beroep en Bezwaar, waar ook de heer Noordegraaf
aanwezig was. Er is bezwaar ingediend en de procedure loopt. Is het bezwaar ontvankelijk?
De commissie komt zo spoedig mogelijk met een reactie. De heer Kasten kan nu niet
inhoudelijk op de zaak ingaan. De gemeente weet dat de firma Van Wijk contact tussen
bedrijven heeft geïnitieerd. Volgens de heer Kasten zijn de naastliggende bedrijven
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geïnformeerd. Volgens mevrouw Van Baren zijn de drie omliggende bedrijven niet geweest
op de bijeenkomst voor bedrijven die door de heer Van Wijk werd georganiseerd en zij zijn
dus niet op de hoogte.
De heer Kasten zegt dat er een beperkte hoeveelheid stoffen is waarvoor aandacht nodig is.
De genoemde stoffen komen niet voor op de risicokaart. DCMR is bij heel veel processen
betrokken en houdt heel nadrukkelijk toezicht. Er komen geen zware materialen; het wordt
een klein verkooppunt. De heer Kasten gaat er vanuit dat de toezichthouder op de hoogte is
van de materialen en de aanwezige loods. De commissie Beroep en Bezwaar probeert zo
spoedig mogelijk alle informatie te bundelen en een uitspraak te doen over het bezwaar.
Mevrouw Van Baren vindt de situatie rondom de drie verkoopdagen een probleem. Er wordt
meteen vuurwerk afgestoken zodra het is gekocht. Wijkagent Den Ouden zegt dat de politie
de verkooppunten controleert. Hij vindt een verkooppunt op een industrieterrein nog niet
eens zo verkeerd; het is beter dan in een woonwijk. Burgemeester Frank Koen zegt dat hij het
hoofd van de afdeling Vergunningen heeft gemaild: hij wil deze week nog alle feiten krijgen.
Het terrein is in ieder geval geen vuurwerkvrije zone. De heer Havenaar heeft contact gehad
met de heer Van Wijk: hij wil een rondleiding geven als daar belangstelling voor is.
De heer Noordegraaf zegt dat de firma Erdo BV een hoogrisicobedrijf is: er ligt 8000 kg
propaan opgeslagen. Binnen een ring van 50 meter zou een vuurwerkbedrijf niet zijn
toegestaan. Volgens de gemeente is dat 25 meter. Het bestemmingsplan voor Capelle-West
zegt bovendien dat er op het bedrijventerrein geen detailhandel mag zijn. Het gaat toch door
dankzij een ontsnappingsclausule. DCMR heeft niets gedaan, maar heeft een rapport van
2006 uit de kast gehaald en aan de hand daarvan het risico ingeschat. DCMR had een
onderzoek moeten instellen. De heer Noordegraaf vindt het kwalijk dat het advies van de
DCMR is gebaseerd op een rapport uit 2006. Op de officiële vergunning staat per vergissing
dat het om 2.000 kg gaat, maar er komt tegen de 10.000 kg. Er was onderzoek nodig geweest
naar de groepsrisicofactor. Burgers kunnen de plannen nu alleen nog maar via de rechter
laten stilleggen.
De heer Kasten herhaalt dat de communicatie alles behalve goed is geweest. Hiervoor zijn
vanmiddag en tijdens deze bijeenkomst al excuses aangeboden. 2.000 kg vuurwerk en 10.000
kg vallen onder dezelfde categorie. Burgemeester Koen zegt dat de zaak nu bij de commissie
ligt. Daarom kunnen er nu geen uitspraken worden gedaan. De voorzitter zegt dat de
communicatie weer op de agenda voor een volgende WOP-bijeenkomst kan worden gezet.
4. Knop-Op

Jongerenwerker Cedric Krolis van Buurtkracht komt zich voorstellen en vertelt ons iets over
zijn werkzaamheden met de jeugd in Knop-Op
De heer Cedric Krolis stelt zich voor. Hij is 31 jaar en vanaf mei jongerenwerker in CapelleWest. Knop-Op is gerenoveerd. Er is nu een andere insteek. Knop-Op is een talenthouse,
waar jongeren worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen. Het is ook een
ontmoetingsplek voor jongeren. Sommige jongeren weten de weg naar Knop-Op nog niet te
vinden. Hij zou het erg fijn vinden als mensen met ideeën bij Knop-Op binnenlopen om erover
te praten.
De heer Krolis zet zich met passie voor de jongeren in. Er is een groep jongeren van 10 tot en
met 15 jaar en een groep oudere jongeren van 15 tot en met 23 jaar. Er zijn activiteiten zoals
knutselen, een pingpongtoernooi, PlayStation en eventueel een pokertoernooi. Hij wil samen
met bewoners Knop-Op weer op de kaart zetten. De heer Krolis is op zoek naar mensen die
vrijwilliger willen zijn. Als er weer ijs ligt, kan Knop-Op misschien een Koek & Zopie tent
organiseren.
CapsLoc is bestemd voor mensen van alle leeftijden. Jongeren uit Capelle-West willen liever
in de buurt blijven. De groep oudere jongeren wil vooral chillen. De heer Krolis wil de jongere
groep stimuleren. De openingstijden zijn op maandag, dinsdag en vrijdag van 16.00 uur tot
18.00 uur voor tieners; van 19.00 uur tot 21.00 uur voor de oudere groep. Knop-Op is op
woensdag beschikbaar voor externe partijen. Op donderdag is Knop-Op van 16.00 uur tot
18.00 uur open voor meiden. Op vrijdagavond sluit Knop-Op om 22.00 uur.
Een aanwezige adviseert de heer Krolis om contact op te nemen met de buurtgroep CapelleWest. De buurtgroep doet heel veel voor jongeren. De heer Krolis heeft meegedaan met de
Ronde van West. Hij zou graag een goede gezonde samenwerking krijgen met de buurtgroep.
De buurtgroep organiseert ook van alles rondom de ijsbaan. De heer Krolis wisselt meteen

2

gegevens uit met de buurtgroep. Er wordt aandacht besteed aan veilig vuurwerkgebruik en
er wordt voorlichting gegeven over alcoholgebruik. De heer Buijs van de brandweer zegt dat
hij al eerder voorlichting heeft gegeven over vuurwerk, samen met wijkagent Van Setten.
5.

Zorgen over de bereikbaarheid bij calamiteiten van Capelle-West door hulpdiensten

Presentatie Brandweer Veiligheidsregio Slotlaan

De heer Aad Buijs krijgt het woord. Hij is vanaf 1978 werkzaam bij de brandweer in het
cluster IJsselland. Bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid in de smalle straten
in Capelle-West. Volgens de heer Buijs zijn er in Capelle en vooral in Capelle-West bijna nooit
problemen. Natuurlijk staat er weleens een auto verkeerd geparkeerd. De straten zijn smal;
daar is niets aan te doen. Bij brand rijden de brandweerwagens gewoon door en schuiven
desnoods auto’s aan de kant. Volgens bewoners wordt er vaak verkeerd geparkeerd. De
brandweer rijdt ook ‘s avonds met de brandweerwagen rond om de bereikbaarheid te
controleren. De brandweer heeft een brandkraan nodig. Daar staan soms auto’s op
geparkeerd.
De heer Buijs laat foto’s zien en heeft folders over brandveiligheid meegenomen. Een rood
bordje met de letters BK aan de muur laat zien dat er een brandkraan op de stoep is. Er
liggen om de 70 meter brandkranen.
6.

Rondvraag
De heer Goudriaan heeft gezien dat de volgende WOP-vergadering op 18 maart 2015 in De
Harp plaatsvindt. Wat is De Harp? De Harp is het wijkcentrum in ’s-Gravenland. De heer
Havenaar legt uit dat de vergadering daar plaatsvindt omdat het buurthuis in Capelle-West
niet beschikbaar is op deze datum. De heer Goudriaan zegt dat op 18 maart de verkiezingen
voor de Provinciale Staten zijn. De voorzitter zegt dat deze WOP-vergadering zal worden
verplaatst. De nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt. De heer Havenaar zegt dat het de
intentie is van het WOP-bestuur om de WOP-bijeenkomsten in het buurthuis van Capelle-West
te laten plaatsvinden, maar soms kan dat niet. De heer Noordegraaf zegt dat het buurthuis op
maandag, dinsdag en donderdag altijd beschikbaar is. Wie bepaalt het schema van de WOPvergaderingen? De heer Noordegraaf wil in Capelle-West vergaderen. De heer Kasten legt uit
dat wat de vergaderdata betreft rekening moet worden gehouden met de agenda’s van vele
mensen. Als het buurthuis vol is, dan wordt uitgeweken naar ‘s-Gravenland.
Mevrouw Both heeft de verkeerssituatie rondom de Doormanstraat al eerder ter sprake
gebracht. Er geldt daar eenrichtingsverkeer, maar onder andere politie en ambulance rijden
toch tegen het verkeer in. De heer Middelkoop heeft met de afdeling Verkeer besproken om
de rijrichting om te draaien, maar dat was geen optie in verband met de verkeersveiligheid.
Hij gaat vragen of er een andere oplossing is.
De heer Ophorst zegt dat er in 2013 een publicatie is geweest dat de nieuwe bestrating in de
Redenbuurt in 2014 zou aanvangen. Hij heeft tot op heden niets gezien of gehoord. Hij vraagt
de gemeente om de goede planning op de website te plaatsen. Bewoners moeten er rekening
mee kunnen houden. Hij dringt aan op een goede communicatie. De heer Middelkoop zegt dat
bij ophoogprojecten bewoners worden uitgenodigd voor verschillende informatieavonden
voordat het project gaat starten. Er worden ruimschoots van tevoren nieuwsbrieven
verstuurd. De heer Middelkoop weet de exacte data niet, maar probeert het schema in het
verslag te laten opnemen.
Mevrouw Van Os wil graag een positieve afsluiting van het jaar. Naar aanleiding van de
presentatie over decentralisatie tijdens de vorige WOP-bijeenkomst heeft zij goede afspraken
kunnen maken. Zij geeft de heer Goudriaan een boekenbon als dank voor zijn steun.

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Bijgevoegd: Actiepuntenlijst

3

Actielijst
Actielijst WOP Capelle-West
Bijgewerkt tot en met de WOP-bijeenkomst van 09-12-2014. 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.
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.
Presentatie brandweer. Aanhouden.

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
09/12/14
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
09/09/14
09/12/14

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
09/09/14
09/12/14

JM
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.
Aanhouden.
Aanhouden.

4

26

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

28

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

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.
Gemeente maakt plan.
Aanhouden.

JM

JM

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.
Aanhouden.

JR
FK

WK=Werner Kasten; 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
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