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In deze Nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
- WOP-bijeenkomst van 19 maart a.s.
- Een schone en leefbare wijk
- Vernieuwde WOP werkwijze
- Werkgroep verkeer
- Van de (nieuwe) voorzitter
WOP-bijeenkomst 19 maart a.s.
Donderdagavond 19 maart a.s.,
aanvang 20.00 uur, zal er weer een
WOP-bijeenkomst
gehouden
worden. De locatie is Buurtcentrum
Capelle-West, Willem Barentszstraat 3.
Op de agenda staat o.a. een
presentatie van Centrum Jeugd en
Gezin en van Sportief Capelle. Verder
komt de vuurwerkopslag aan de
Poolvosweg en de financiën aan de
orde. 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 buurthuis: de
wijkwethouder Frank Koen, de
wijkagent Dirk den Ouden (vanaf
19.30 uur). Van de gemeente Capelle
aan den IJssel de afd. Grijs en
Groen José Middelkoop. U kunt bij
hen terecht voor vragen en klachten in
de privésfeer. Wilt u de wijkwethouder
spreken, dan dient u vooraf telefonisch
een afspraak te maken, tel. 0102848231.
Data WOP – bijeenkomsten 2015
- Woensdag 17 juni, 20.00 uur
- Woensdag 16 september, 20.00 uur
- Dinsdag 8 december, 20.00 uur
Locatie: op 17 juni in wijkcentrum ‘De
Harp’ en 8 december in Buurtcentrum
Capelle-West; voor 16 september is de
locatie nog niet bekend.
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Een schone en leefbare wijk
Capelle-West schoon en leefbaar houden, dit kan alleen als u ook
meehelpt. En als iedereen meedoet gaat dit zeker lukken. U vindt
vast ook wel eens grof vuil
bij de container en/of een
overvolle container waar als
je aan de achterkant van de
container kijkt deze nog
leeg blijkt te zijn. Laten we
even nadenken voor we het
vuil naast de container
zetten. Bel als u grof vuil of
snoeiafval heeft even met
0180 – 530 730 voor een
afspraak en alles wordt netjes bij u opgehaald. Vuil wat naast de
containers wordt gezet, blijft daar staan, omdat medewerkers van
Van Gansewinkel dit niet mee kunnen nemen.
Met de gemeente
Capelle hebben we
afspraken gemaakt
over de plaatsing
van ondergrondse
containers op de
parkeerplaats bij het
Buurthuis aan de W.
Barentszstraat.
Dit
aanzicht
is
binnenkort
dus
verleden tijd!
Het voetpad dat vanaf de
Kleine
Zeeheldenbuurt,
langs
speelplaats
‘Het
Kraaienest’,
naar
de
Sibeliusweg
loopt,
zal
binnenkort
door
de
gemeente Capelle verhoogd
en verhard worden.

De zeer verwaarloosde tuin
naast de hoekwoning aan het
Doormanplein 1 is opnieuw
aangelegd. Voor het aanzicht
een hele verbetering met wat
het eerst was.

Vernieuwde WOP werkwijze

Novita en José welkom! Werner bedankt!
Na een klein decennium nemen we afscheid van
Werner Kasten als het vaste gezicht van de
gemeente Capelle aan den IJssel, die voor het
WOP een brug is geweest tussen enerzijds beleid
en anderzijds de praktische vragen vanuit de
wijk. Werner zal in de regel fysiek ook niet meer
aanwezig zijn namens de gemeente. Hij gaat zich
als
gebiedsregisseur
meer
richten
op
netwerkversterking
in
de
gebieden
Middelwatering, Capelle-West, ’s-Gravenland,
Rhijnspoor, Rivium en Fascinatio.
Als afvaardiging van de gemeente zal voor
Capelle-West, accounthouder Stadsbeheer José
Middelkoop - soms afgewisseld door Nancy
Rahman - de spreekbuis zijn. Wel zal de
inkleding anders zijn. Waar Werner vooral op
inhoud en beleidsvisie zat, zal José met name de
vragen die gesteld worden, meenemen voor
interne bespreking binnen de gemeente. Naast
José zal Novita Metz als Sociaal Makelaar annex
Buurtcoach vanuit Buurkracht het bestuur van
WOP-West ondersteunen bij het invullen van
themagerichte WOP-activiteiten. Dus, hoe
onderwerpen op een andere manier samen met
bewoners besproken kunnen worden.
Zo zal er tijdens WOP 2 (17 juni) aandacht
komen voor het organiseren van een wijkschouw
voor en door bewoners met het oog op het
bewaken en zo mogelijk ook het verbeteren van
de verkeersveiligheid. Vanaf 10 maart 2015 zal er
om de 2 weken een spreekuur voor bewoners uit
Capelle-West en ’s-Gravenland komen in het
Wijkcentrum “De Harp” Jan de Geusrede 39F,
waarbij men terecht kan voor vragen over
welzijn en zorg. Verder zal er door het bestuur
tijdens WOP 3 (16 september) aandacht besteed
worden aan Kunst & Cultuur in de buitenruimte,
waarbij in het voortraject bewoners/studenten
worden betrokken om hierover mee te denken.
Op deze manier verandert de traditionele WOPbijeenkomst steeds meer in een moderne vorm,
waarbij de inspraak en betrokkenheid van de
wijkbewoners steeds beter tot hun recht zullen
komen!
Ter geruststelling, het spreekuur met de
wijkwethouder Frank Koen, voorafgaand aan de
WOP bijeenkomsten blijft behouden.
Ideeën en suggesties van bewoners voor in te
vullen thema’s voor de wijk, laat je horen en
neem
contact
op
met
Novita:
n.metz@buurtkracht.nu of telefonisch via 06 –
34658254. Wilt u graag meedenken over de
verkeersveiligheid in uw wijk? Ook hiervoor kunt
u terecht bij Novita.

Werkgroep Verkeer
Het bestuur van WOP Capelle-West heeft, in
samenwerking met Buurtkracht, besloten om een
werkgroep Verkeer op te richten, waarin diverse
instanties plaats zullen nemen, zoals de wijkagent, een
vertegenwoordiger van de gemeente, diverse bewoners
uit de wijk en iemand uit het bestuur van WOP CapelleWest. De bedoeling is om de verkeersproblemen van
Capelle-West in kaart te brengen en te zoeken naar welke
oplossingen er gerealiseerd kunnen worden, al of niet
binnen een beperkt budget. Als voorbeeld noem ik de
Willem Barentszstraat. Het parkeerprobleem heeft heel
lang op de actiepuntenlijst gestaan, maar het is
uiteindelijk toch gerealiseerd, tot tevredenheid van de
bewoners en iedereen die er door heen rijdt. Daarom
hierbij de oproep aan de bewoners van Capelle-West om
zich op te geven voor de Werkgroep Verkeer. We zijn op
zoek naar minimaal 2 personen. Geef u op bij Novita!
Van de (nieuwe) voorzitter
Beste mensen, het bestuur van WOP Capelle-West heeft
weer een voorzitter! Eind 2007 was het bestuur van WOP
Capelle-West op zoek naar versterking. Begin 2007 betrok
ons gezin een nieuwe woning aan het Doormanplein.
Komende van buiten Capelle aan den IJssel was het Wijk
Overleg Platform (WOP) voor ons een nieuw fenomeen.
Ik besloot mij voor het bestuur aan te melden, omdat mij
dit een goede manier leek om met Capelle-West kennis te
maken. In de loop der tijd vervulde ik de functies van
voorzitter ad interim, penningmeester ad interim, om
uiteindelijk definitief als voorzitter verder te gaan. Het
penningmeesterschap heb ik kunnen overdragen, met
dank aan Henk Stouten uit de kleine Zeehelden buurt.
Een welkome aanvulling van het bestuur. Echter, in de
loop van 2013 kwam er voor mij minder tijd beschikbaar
voor het WOP, waardoor ik mij heb moeten terugtrekken
als voorzitter. Eind 2014 kwam er weer meer ruimte in
mijn vrije tijd en besloot ik de WOP-bijeenkomst in
december vorig jaar te bezoeken, want: er was sinds
2013 nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Er waren
leuke reacties op mijn aanwezigheid, waarop ik besloot
om mij opnieuw voor het bestuur aan te melden. Nadat
de bestuursleden unaniem besloten om mijn aanbod te
accepteren, ben ik weer terug als voorzitter van
het bestuur van WOP Capelle-West! Het voelt nu al alsof
ik nooit ben weg geweest. Ik ga weer mijn best doen om
samen met de andere bestuursleden iets voor de wijk te
betekenen, zodat Capelle-West een prettige wijk blijft om
in te wonen. Ik hoop U op de komende WOP
bijeenkomsten te mogen begroeten, want elke bijdrage of
bezoeker is van harte welkom!

John van Baaren

Contactgegevens WOP Capelle-West
Voorzitter: John van Baaren; tel. 010-4168936; e-mail:
bestuur@wopwest.nl; Secretaris: Piet Havenaar, tel. 0102020608; e-mail: bestuur@wopwest.nl; Penningmeester:
Henk Stouten. Buurtcoach: Novita Metz, tel. 0634658254; e-mail: n.metz@buurtkracht.nu.

