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Beste inwoners van Capelle West.
De dagen worden korter en uiteraard de periode dat het donker is langer. In
onze statistieken is er in de komende periode altijd een toename te zien van
inbraken. Nu wil ik u niet bang maken, Capelle West is nog altijd een van de
veiligste wijken, maar ik wil het toch even onder de aandacht brengen. Met
name de woninginbraken nemen in deze periode toe. Daarom vanuit de
politie de volgende tips:





Bewonersbijeenkomst

20 september
De bewonersbijeenkomst is goed
bezocht. Het werd een inspirerende
bijeenkomst waar 5 mensen zich
spontaan hebben aangemeld om
mee te denken en werken aan de
nieuwe toekomstagenda. Deze
willen wij gaan maken en begin
volgend jaar in concept af hebben.
Belangrijkste onderwerpen in deze
toekomst agenda worden de
sociale cohesie van West met
aandacht
voor
eenzaamheid,
woningvoorraad en de kwaliteit
daarvan en sociale controle. Maar
ook verkeer, openbare ruimte,
samenwerking
met
de
BIZ
(industriegebied West) en jeugd
komen in de toekomstagenda te
staan.
Verder is er stil gestaan bij de
afwezigheid van Havensteder. Dit
terwijl er al aan alle kanten
verzocht is iets te doen aan de
achterpad
verlichting
die
al
maanden uit is.
De volgende bijeenkomst is op 14
december om 20.00 uur in het
Buurthuis-Capelle West.





Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Als u weg gaat, doe de deur op het nachtslot, ook al is het even voor
een boodschap.
Zorg ervoor dat u in de avond licht laat branden, bijvoorbeeld door een
tijdschakelaar.
Zorg ervoor dat u buitenverlichting hebt, die eventueel automatisch aan
gaat als er iemand in de tuin komt of voor de deur staat.
Als u voor wat langere tijd weg gaat, zorg er dan voor dat bijvoorbeeld
de buren weten dat u er niet bent en laat regelmatig de post en kranten
achter de voordeur weg halen.
Ziet u iemand in de straat die zich verdacht ophoudt, voor langere tijd
ergens blijft staan en overdreven in de woningen binnen kijkt? Bel dan
gelijk de politie. U mag hier gewoon 112 voor bellen. Bent u lid van een
buurtapp? Zet het dan ook gelijk hierop.

Babbeltrucs
Het komt helaas de laatste tijd veel voor dat er mensen bij u aanbellen voor
een collecte of zeggen dat ze van de Eneco zijn. Vaak blijken dit oplichters te
zijn. Laat niemand die u niet kent binnen in de woning. Vertrouwt u het
niet? vraag om een legitimatie bewijs. Ook staan er mensen voor de deur die
zeggen de nieuwe buren te zijn of vragen geld voor de bus of voor benzine.
Laat ook deze niet binnen en geef geen geld.
Wat ook steeds actueler wordt is cyber criminaliteit. U krijgt op de computer
mails van banken en/of creditkaart maatschappijen die er echt uit zien. Ze
zeggen bijvoorbeeld, “u pas moet vernieuwd worden”. U moet dan inloggen
en een nieuwe pas aanvragen. Trap ook hier niet in. Als u inlogt kan men bij
u bankgegevens en sluizen op die manier u geld weg naar het buitenland.
Nu zult u zeggen: Hoe zit het met de achterpad verlichting. U hebt gelijk dat
het belachelijk is dat deze niet brand. Dit is een zaak tussen Stedin en
Havensteder. Wij kunnen er als politie helaas niets aan doen.
Verder zijn er afgelopen week geluid alarmen uitgedeeld aan
maaltijdbezorgers. Ook in Capelle West. Dus hoort u in de avond, buiten,
ineens een heel hoog snerpend geluid, is de kans aanwezig dat het alarm is
geactiveerd door een bezorger. Kijk s.v.p even wat er aan de hand is, help
de bezorger en/of bel 112.
Ik hoop voor u een hele fijne en veilige winter.
Met vriendelijke groet, Dirk den Ouden, uw wijkagent

Rondwandeling met de gemeente
Op 25 september heeft er een
rondwandeling plaats gehad met
vertegenwoordigers van de afdeling
Stadsontwikkeling, Verkeer en de
Dienst Stadsbeheer. Bezocht zijn een
aantal knelpunten op het gebied van
fietsers en voetgangers.
Het heeft even geduurd maar nu is
het dan toch zover. Het Kars
Welingerpad bovenaan de dijk bij de
oude begraafplaats wordt als het even
meezit nog dit jaar aangelegd. E.e.a.
is afhankelijk van de toestemming van
Schieland om in het “stormseizoen”
aan de dijk te mogen werken.

Voor het bewonersinitiatief voor de
aanleg van 14 extra parkeerplaatsen
geldt hetzelfde. Deze haaks gestoken
parkeerplaatsen komen tussen de Piet
Heinstraat en de Ruyterstraat. Wel
moet er met de bewoners afspraken
gemaakt worden dat er geen busjes
op deze plekken gestald worden. Dit in
verband met het gevaar voor verkeer
dat de dijk afkomt. Voor het
kunstwerk, dat in eerste instantie
tussen
de
parkeerplaatsen
was
voorzien, moet een andere plek

gevonden worden. Qua planning en
ruimte lukt dat niet.
Vervolgens zijn wij naar de kruising
Aert van Nesstraat- Nijverheidstraat
getogen. Op deze kruising gebeuren
vrij veel ongelukken tussen auto’s,
fietsers en bromfietsers.
Direct hierop is actie ondernomen. Het
rode asfalt van het fietspad is
doorgetrokken met extra pijlen op het
wegdek en de
bebording is
aangepast.

Op deze wijze moet het in ieder geval
duidelijk zijn dat er van twee kanten
fietsers e.d. voorbij kunnen komen.
Ook wordt er contact opgenomen met
de navigatie bedrijven om de route
voor vrachtwagens via de Poolvosweg
te laten lopen.
Op de wat langere termijn wordt
onderzocht of het fietspad aan
weerszijde verhoogd kan worden om
het zicht voor fietsers en auto’s te
verbeteren en het instellen van een
definitief
afslaan
verbod
voor
vrachtwagens naar de Aert van
Nesstraat. Ook wordt onderzocht of de
opstelstrook tussen fietspad en
Nijverheidsstraat vergroot kan worden
om zo te voorkomen dat auto’s met

achterkant nog op het fietspad blijven
staan. Daarnaast wordt contact
gezocht met de BIZ van het
bedrijventerrein om aan de bezoekers
van de bedrijven de route via de
Poolvosweg aan te geven.
Tot slot wordt er onderzocht of er
snelheid
remmende
maatregelen
genomen kunnen worden op de
Nijverheidstraat en de Admiraal
Helfrichweg.
Op de kruising van de Poolvosweg en
Nijverheidstraat wordt bekeken of er
op het fietspad snelheid remmende
maatregelen aangelegd kunnen en
wordt de bebording nog eens nader
bekeken.
De volgende kruising was de
oversteek van de Beethovenlaan naar
het Kralingseveer. Veel kinderen uit
Kralingseveer maken dagelijks gebruik
van deze oversteek om naar en van
school te gaan. Toegezegd is dat op
korte termijn de beplanting wordt
gesnoeid.
Als laatste zijn wij naar de
Gounodstraat gegaan waar het
fietspad plots eindigt. Op korte termijn
kan er niets gedaan worden maar de
gemeente is bezig met een nieuw
fietsplan voor heel Capelle en daar is
het doortrekken van het fietspad een
mooie
suggestie
die
serieus
onderzocht wordt. Al met al is het een
plezierige
en
veelbelovende
rondwandeling geworden. Op de
komende
bewonersbijeenkomst
komen wij hierop terug.

Achterpad verlichting
Soms vraag je je weleens af waarvoor je zoveel tijd en energie steekt in Capelle West. Neem de achterpad verlichting. Al
sinds juni brand deze niet. De bewoners hebben meerdere malen aan de bel getrokken bij Havensteder die weer
doorverwees naar Stedin. Deze twee organisaties waar dienstverlening hoog in het vaandel zou moeten staan, maken
ruzie over een paar lampen die in onderhoud en beheer zijn bij Havensteder en waar door bewoners via de huur aan mee
wordt betaald. Beide organisaties vinden het nodig om over de rug van de bewoners een conflict uit te vechten. Zij
moeten zich schamen. Het WOP-West heeft vervolgens bij de gemeente aangedrongen om het probleem op te lossen.
Zelfs op ambtelijk niveau mocht dit niet helpen. Uiteindelijk is een brief van College uitgegaan en als het goed is, is het
probleem nu opgelost. Dit heeft weer veel tijd en energie gekost wat helemaal niet nodig zou moeten zijn. Wij als WOP
besteden onze tijd liever aan opbouwende zaken en niet aan ruzie tussen twee professionele partijen, diep triest.

GEZOCHT: Buurtbewoners gezocht
om op bezoek te gaan bij eenzame
ouderen uit de wijk. De wens is om
met een aantal buurtbewoners deze
medebewoners te bezoeken. Dit kan
zijn voor een kopje koffie, een
wandeling of een andere activiteit die
past bij de wens van de bewoner. Wil
je aansluiten? Meld je aan bij Novita
Metz, n.metz@welzijncapelle.nu
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