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In deze Nieuwsbrief de
volgende onderwerpen:
- WOP-bijeenkomst op 2 juni a.s.
- Groen en Duurzaam
- Oproep voorzitter en secretaris
- Speelweek
- Kunst in de buitenruimte
- Het WOP deelt uit
- Containeropstelplaatsen

Data WOP – bijeenkomsten
2016



Dinsdag 20 september 20.00 uur,
locatie Buurtcentrum Capelle West
Woensdag 21 december 20.00 uur,
locatie nog niet bekend.

Speelweek
Over ruim 2 maanden is het weer zo
ver, dan staat Capelle-West weer in
het teken van de speelweek.
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WOP-bijeenkomst 2 juni a.s.
Donderdagavond 2 juni a.s. aanvang 20.00 uur, zal er weer
een WOP-bijeenkomst gehouden worden. De locatie is in het
Buurtcentrum Capelle-West, W. Barentszstraat 3 te CapelleWest.
Op de agenda staat het thema groen en duurzaamheid
centraal. Verder is aandacht voor ophoging Doormanstraat,
Redebuurt, het burgerinitiatief Kleine Zeeheldenbuurt en de
verlenging van het voetpad langs het Kars-Wegelingpad.
Zoals gebruikelijk sluiten we voor 22.00 uur af met een
hapje en een drankje. Het WOP is bedoeld voor alle
bewoners uit de wijk. Naast bewoners zijn er ook
vertegenwoordigers aanwezig van de Gemeente Capelle a/d
IJssel, de politie, Havensteder en andere betrokken partijen
om met elkaar die zaken te bespreken die voor de wijk van
belang zijn. Voorafgaand aan de WOP-bijeenkomst (vanaf
19.15 uur) houden de volgende personen spreekuur in het
wijkcentrum: de wijkwethouder, burgemeester Peter
Oskam, de wijkagent Dirk den Ouden (vanaf 19.30 uur).
Van de gemeente Capelle aan den IJssel de afd.
Stadsbeheer, Grijs en Groen José Middelkoop. U kunt bij
hen terecht voor vragen, wensen en klachten in de
privésfeer. Wilt u de wijkwethouder spreken, dan dient u
vooraf telefonisch een afspraak te maken, tel. 010 2848231 of 14010.
Het WOP deelt uit
Vul de onderstaande bon in, lever deze tijdens de WOPvergadering van 2 juni 2016 in en u maakt kans op één van
de waardebonnen ter waarde van € 15,=.
Let op! Niemand die deze WOP-vergadering bezoekt gaat
met lege handen naar huis!
Bon inleveren 2 juni 2016 tijdens de WOP-vergadering.

Het lege speelveld

Het bestuur van WOP-West wenst
alle vrijwilligers heel veel succes,
want zonder jullie bestaat er geen
Speelweek. De kinderen wensen wij
een hele fijne week toe.

Naam ……………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………….
E-mail .……………………………………………………………….
De ingeleverde e-mail adressen worden alleen gebruikt om de
uitnodiging en de verslagen voor de bewonersvergaderingen aan u te
zenden. Zo wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt in u
wijk.

Kunst in Capelle-West
We kunnen u mededelen dat één van de (vier) ideeën voortkomende uit
de werkgroep “Kunst in West” (planindiening eind 2016 voor 2017)
gehonoreerd en gerealiseerd kan worden, namelijk verklarende
onderbebording bij straatnamen, al dan niet met QR-code voor in De
Kleine Zeeheldenbuurt. De gemeente laat momenteel een inventarisatie
opmaken van de zich daarvoor lenende straten. Tevens is de gemeente in
gesprek met de Historische Vereniging Capelle hoe dit het beste vorm
gegeven kan worden. Dit vraagt enige tijd en zorgvuldigheid, maar het
streven is in elk geval voor of om en nabij de jaarwisseling dit al gereed
te hebben. Uiteraard zal hiervoor dan de nodige aandacht/publiciteit
uitgetrokken worden! Het WOP zet zich in om het idee van de heer
Wijtenburg te realiseren.
Oproep voor nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris
Het bestuur van WOP Capelle-West is door het al eerder
aangekondigde aftreden van de secretaris en kort daarna onverwacht
ook van de voorzitter, dringend op zoek naar nieuwe mensen die
bereid zijn om zitting te nemen in het bestuur van WOP Capelle-West.
De secretaris fungeert als spil van de vereniging, notuleert onze
vergaderingen en ontvangt en behandelt de post en e-mail en is
redacteur van onze Nieuwsbrief. Ook is de secretaris vaak het eerste
aanspreekpunt.
De
voorzitter
die
wij
zoeken,
zit
de
bestuursvergaderingen en de WOP bijeenkomsten voor. Het gaat
gemiddeld om 1 vergadering per maand. Hebt u ervaring met
secretariaatswerk of voorzitterschap en wilt u een positieve bijdrage
leveren aan de wijk en al de belangen die er spelen, neemt u dan
contact op met Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06 - 34658254 of
n.metz@buurtkracht.nu

Containersopstelplaatsen
Regelmatig wordt er naast de containers rommel neergezet
die niet in de containers past. Buurtbewoners let op: deze
rommel wordt door de mensen van de reiniging niet
meegenomen.
Zet a.u.b. geen rommel naast de containers, houd uw wijk
schoon en leefbaar. Bel 0180 – 530730 voor een afspraak,
dan wordt uw grof vuil gratis opgehaald!!! Draagt u ook uw
steentje bij. Houd a.u.b. de opstelplaats voor de containers
netjes.
Contactgegevens WOP Capelle-West
Voorzitter: vacant; Secretaris: vacant;
bestuur@wopwest.nl Penningmeester: Henk Stouten.
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