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In deze Nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
- WOP-bijeenkomst van 17 juni a.s.
- Wekelijks wijkjournaal wijkagent
- Container Adoptieplan
WOP-bijeenkomst 17 juni a.s.
Woensdagavond 17 juni a.s., aanvang
20.00 uur, zal er weer een WOPbijeenkomst gehouden worden. De
locatie is deze keer Wijkcentrum
“De Harp” Jan de Geusrede 39F. Op
de agenda staat o.a. een presentatie
over het “Container Adoptieplan” door
Jasper Hooijkaas uit Fascinatio. Verder
komen de WOP financiën voor 2015
ter tafel. 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 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. 010-2848231.
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Wijkjournaal Politie nu ook beschikbaar voor Capelle-West
De politie vindt het belangrijk om wijkbewoners te betrekken bij de
veiligheid van hun buurt. Alerte wijkbewoners bellen sneller de
politie, waardoor het veiliger wordt. Zodoende stuur ik, de
wijkagent van ’s-Gravenland, wekelijks een wijkjournaal per e-mail
naar de wijkbewoners in 's-Gravenland om hen op de hoogte te
houden van incidenten en zaken waar de politie zich mee bezig
houdt in 's-Gravenland. Met dit wijkjournaal informeer ik bewoners
o.a. over auto- en woninginbraken en geef ik preventieve adviezen.
Daarnaast meld ik zaken waar de politie de aandacht voor vraagt of
getuigen voor zoekt.
Met ingang van 11 mei j.l. is Capelle-West ook aan het wijkjournaal
toegevoegd. Mocht u als bewoner van Capelle-West interesse
hebben in dit wijkjournaal, meldt u zich dan bij mij aan.
U kunt zich aanmelden door mij een e-mail te sturen met
vermelding van uw straatnaam en huisnummer. De e-mails zullen
verzonden worden onder BCC zodat anderen uw e-mailadres niet
kunnen zien.
Willen uw buren, familie of kennissen die in Capelle-West of 'sGravenland wonen ook opgenomen worden in de mailinglijst, dan
kunnen zij zich ook aanmelden. Zegt het voort!
Met vriendelijke groet, W.F.M. van Setten (wijkagent Capelle-’sGravenland); e-mail: willem.van.setten@politie.nl.

Data WOP – bijeenkomsten 2015
- Woensdag 16 september, 20.00 uur
- Dinsdag 8 december, 20.00 uur
Locatie: 8 december in Buurtcentrum
Capelle-West; voor 16 september is
de locatie nog niet bekend.
Deze foto hoort bij het artikel op de achterzijde van deze Nieuwsbrief.

Container Adoptieplan
In de Capelse wijk Fascinatio ergerden de bewoners zich aan de rommel die vaak bij de containers lag. Eén
van de bewoners is daarom al een aantal jaren geleden begonnen met het schoonhouden van de
containerruimte in de buurt van zijn woning. Ook sprak hij de bewoners er op aan als er iets naast de
containers werd gezet. Hij merkte dat dit schoonhouden preventief werkte, want er stond steeds minder
vuilnis bij de containers en de bewoners ruimden steeds vaker zelf hun rommel op. Zodoende is het plan
ontstaan om de wijkbewoners meer te betrekken bij het schoonhouden van de eigen wijk en is het WOP
Fascinatio gestart met het z.g. “Container Adoptieplan”, waar meerdere bewoners zich bij hebben aangesloten
om één of meerdere containerruimtes schoon te houden. De ervaring leert dat de ruimtes schoner blijven.
Het bestuur van WOP-West neemt dit plan graag over om zo iets te doen tegen de ook in onze wijk soms
vervuilde containerruimtes. We willen allemaal toch een schone en leefbare wijk? Tijdens de vergadering van
17 juni a.s. zal de bedenker van dit plan hierover een presentatie geven. Helpt u mee dit te realiseren?!

Doet u ook mee aan het “Container Adoptieplan” Capelle-West?
Beste bewoners van Capelle-West,
Rommel rondom containers
Heel veel bewoners storen zich aan de rommel rondom de containers. De ervaring in Capelle-Fascinatio leert
dat met inzet van bewoners en gemeente een aanzienlijke verbetering mogelijk is.
WOP Capelle-West introduceert “Container Adoptieplan” Capelle-West
De gemeente en het WOP Capelle-West hebben afspraken gemaakt over extra inzet bij de door bewoners
geadopteerde containerblokken.
Wat kunt u van gemeente en het WOP Capelle-West verwachten?
1) Een snelle afhandeling van uw melding.
2) Een aardigheidje aan het einde van het jaar voor ieder adoptant die zijn containerblok goed heeft
“onderhouden”.
Als u een containerblok adopteert krijgt u een direct telefoonnummer van de betreffende afdeling, waar uw
meldingen direct worden opgepakt.
Wat wordt er van de bewoner verwacht?
1) Af en toe het containerblok aanvegen.
2) Het melden als er vuil naast de containers staat.
3) Gebreken doorgeven zodat de containers weer snel gerepareerd zijn.
4) Het aanspreken van bewoners die vuilnis naast de containers zetten.
Materiaal aanwezig
Het WOP Capelle-West zal naar gelang uw behoefte bezems, stoffer en blik, of een knijptang voor zwerfafval
ter beschikking stellen. Wij hopen gezamenlijk met u de wijk nog netter te maken.
Vragen en aanmelden
Wilt u zich aanmelden of hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar janneke.kraaij@telfort.nl of neem
telefonisch contact op met Novita Metz van Buurtkracht, te bereiken op 06-34658254.
Met vriendelijke groet
WOP Capelle-West (Werkgroep Groen en Buitenruimte)
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