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In deze Nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
- WOP-bijeenkomst van 16 sept. a.s.
op een bijzondere locatie!
- Container Adoptieplan
- Kunst in Capelle-West!
- Werkgroep Verkeer
- Verkeersmaatjes
WOP-bijeenkomst 16 sept. a.s.
Woensdagavond 16 september a.s.,
aanvang 20.00 uur, zal er weer een
WOP-bijeenkomst gehouden worden.
De locatie is deze keer het Atelier van
kunstenaar Zhuang Hong-Yi, Van
Speijkstraat 5A (oude school) te
Capelle-West. Op de agenda staat o.a.
het maaibeleid en de stand van zaken
rond de werkzaamheden in de
Redenbuurt en de Doormanstraat/Aert
van Nesstraat. Verder komt het
containeradoptieplan, kunst in de wijk
en vuurwerk-verkooppunt 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 WOPbijeenkomst (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.
Data WOP – bijeenkomsten 2015
Dinsdag 8 december, 20.00 uur in
Buurtcentrum Capelle-West.
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WOP-vergadering van 16 september 2015.
Van de nieuwe eigenaar van de school aan de Van Speykstraat
hebben wij toestemming gekregen om onze WOP bijeenkomst
deze keer te houden in het voor velen vertrouwde schoolgebouw.
Een mooie gelegenheid om de oude school weer eens van binnen
te bekijken en te zien hoe het na al die jaren veranderd is (of
niet?). En een mooie kans om iets voor uw wijk te betekenen,
mee te kunnen praten en denken over de toekomst van uw wijk.
Het WOP bestuur hoopt u te mogen begroeten.

Container Adoptieplan.
In de vorige WOP nieuwsbrief schreven we al uitgebreid over het
“Container Adoptieplan” en heeft er op de laatste WOPvergadering een bewoner uit de wijk Fascinatio iets verteld over
deze wijze van werken die al in hun wijk is opgestart.
We hebben daarop 5 aanmeldingen gekregen van bewoners die
een bijdrage willen leveren aan het leefbaar maken van hun wijk
door de handen uit de mouwen te steken.
U kunt ook nog steeds meedoen.
Wat wordt verwacht van de bewoner?
 Het melden als er vuil naast de container staat.
 Gebreken aan de container doorgeven, zodat de
containers weer snel gerepareerd zijn.
 Af en toe de containerruimte aanvegen.
 Het aanspreken van bewoners die vuilnis naast de
containers zetten.
Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
De ervaring leert dat het preventief schoonhouden van de
containerruimte preventief werkt.
Wij hopen gezamenlijk met u de wijk nog netter en schoner te
maken. Geef u telefonisch op (010-4500458) op of door een email te sturen naar: janneke.kraaij@telfort.nl.

Bezoek uw oude school: kunst in Capelle-West!
Op 16 september organiseert het WOP Capelle-West een unieke bijeenkomst in de voormalige school in de
Van Speijkstraat. Het gebouw gaat om 19.00 uur open. Een unieke kans om als wijkbewoner en wellicht ook
als oud-leerling dit gebouw te bezoeken. Een gebouw, dat een metamorfose heeft ondergaan. Niet alleen leuk
om te zien waar u wellicht vroeger op school zat, maar ook buitengewoon leuk om te verdwalen tussen de
prachtige kunstwerken, die met modale jaarinkomens nog niet aangekocht kunnen worden. Momenteel
zetelen hier mevrouw Lulu Luluo en de heer Zhuang Hong-Yi, een van de meest succesvolle mondiale
kunstenaarsduo’s van dit moment. Dit echtpaar beschikt over galeries en studio’s in aansprekende
wereldsteden. Hun werken zijn imposant en onderscheidend van alle andere kunstenaars. Wellicht zeggen hun
namen u weinig, maar herkent u straks - alhier op bezoek - een van hun werken. Kom dus een kijkje nemen
in uw eigen achtertuin, waar over enige tijd ook een grote beeldentuin, een Chinees-Japanse tuin inclusief
waterpartijen zal verrijzen. Tot zover iets over deze locatie. Deze avond zal vooral gaan over kunst en cultuur
in de buitenruimte van Capelle-West. Speciale gastheer is Max Verbeek, stedenbouwkundig ontwerper en
volgens velen een ‘jonge hond’ die anderen weet te inspireren. Samen met het bestuur van het WOP CapelleWest, kunstwethouder Josien van Cappelle en tal van anderen, maar vooral met u, zal gewerkt worden aan
een prachtige avond. Op een heel bijzondere wijze wordt deze avond vorm gegeven, o.a. met luchtfoto’s,
diverse materialen en in verrassende blokken. Wij willen u als wijkbewoner nadrukkelijk bij deze avond
betrekken! Wij zijn erg nieuwsgierig naar uw gedachten en ideeën wat betreft kunst in de buitenruimte! Heeft
u behoefte aan kunst in uw wijk? En wat verstaat u onder kunst of wat is volgens u een kunstuiting? Vind u
vogelhuisjes aan de muur kunst of ziet u liever dat kunst gemaakt wordt door kunstenaars? Wij zijn erg
benieuwd naar uw input, wensen, dromen of opbouwende kritiek en waarom u vindt dat kunst in de
buitenruimte er absoluut wel of niet moet komen.
Verkeersmaatjes
De snelheid van het verkeer in de wijk is vaak onderwerp van gesprek.
Het WOP heeft daarom enkele jaren geleden verkeersmaatjes
aangeschaft. Deze verkeersmaatjes zullen wij regelmatig op
verschillende plaatsen in de wijk plaatsen om de veiligheid binnen te
wijk te vergroten. Wij hopen dat de verkeersdeelnemers hun snelheid
beperken en ook rekening houden met de veiligheid van onze kinderen
in de wijk. U weet toch wel dat de maximale snelheid in de wijk 30

kilometer per uur is?

Speelweek “ZOO” Capelle-West
Wat een fantastische speelweek, dit alles werd alleen mogelijk door de
grote inzet van de vele vrijwilligers. Het WOP bestuur neemt hun petje
voor jullie af! Hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Werkgroep Verkeer
In een vorige nieuwsbrief plaatsten wij een oproep voor vrijwilligers om plaats te nemen in een te vormen
Werkgroep Verkeer. Het doel is om knelpunten in de wijk in kaart te brengen en er wat aan te doen. De opzet
is om de werkgroep zo breed mogelijk op te zetten, dus ook met functionarissen van de gemeente en de
politie en de Buurtcoach ter ondersteuning. Inmiddels hebben zich 4 bewoners aangemeld. Samen met de
andere vertegenwoordigers is het een groep van 9 personen geworden. De eerste bijeenkomst heeft op 13
mei in BCW plaatsgevonden (met dank aan Iet). Na een welkomstwoord stelden de aanwezigen zich voor en
konden zij hun zegje te doen over wat er zich zoal afspeelt in de wijk. In het kader van Wijkgericht Werken
waren al een aantal knelpunten bekend. Vanuit de aanwezige bewoners kwamen daar een aantal punten bij.
Na deze eerste gesprekken en het uitwisselen van de diverse waarnemingen in de wijk, kreeg iedereen de
opdracht een kort lijstje van de meest urgente zaken op te stellen. Uit alle lijstjes zal in de volgende
bijeenkomst een verkorte lijst worden samengesteld. Tevens zal er een afspraak worden gemaakt voor een
wijkschouw. Na iedereen bedankt te hebben voor zijn of haar bijdrage werd de bijeenkomst beëindigd en zal
er na de zomervakantie weer een geschikte datums gevonden moeten worden voor de volgende bijeenkomst
en voor de wijkschouw. Wijkbewoners worden d.m.v. de WOP Nieuwsbrief en tijdens de WOP
bijeenkomsten op de hoogte gehouden.
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