Verslag bewonersbijeenkomst WOP-West 23 mei 2018

Ben Lansbergen opent de bijeenkomst met iedereen welkom te heten en een kort overzicht te geven
wat er is gebeurd nadat onze Toekomstagenda openbaar is gemaakt
Met name aan de kant van Havensteder is er een positieve vooruitgang geboekt met betrokkenheid
en communicatie voor Capelle-West. Vanuit de gemeente heeft Dick van Sluis een dag gewisseld met
de directeur van Havensteder. Tevens heeft Havensteder 2 personen bekend gemaakt die zich
concreet zullen gaan bezig houden met Capelle-West
Clementine als woonconsulent
Wil als wijkbeheerder
Beiden zullen zich de komende tijd gaan presenteren en informatie gaan geven o.a. op de
inloopdagen in het buurthuis die in de loop van september zullen worden georganiseerd. Bereikbaar
per mail : info@havensteder.nl
Vanuit Welzijn Capelle zal Novita zich gaan inzetten voor een dedicated ouderenbeleid voor CapelleWest.
Dick van Sluis heeft aangegeven dat Capelle-West mee gaat werken aan het ontwikkelen van een
gebiedsvisie zoals ook in Schenkel wordt gedaan.
Op 6 juni zal het MT ( management team ) van de gemeente een wijkbezoek afleggen en gesprekken
voeren met diverse partijen in West.
Energie Collectief Capelle ( ECC ) geeft bij monde van Anton Kiewiet een presentatie de
duurzaamheidsagenda voor Capelle aan den IJssel. ( presentatie op de website van WOP West )
Hoofdpunten:
Er komt een Energiecampagne voor bewustwording
Huurders, VVE’s en woningeigenaren behoren allemaal tot de doelgroep verduurzaming energie
Prio op huizen met hoog energieverbruik
Verlaging van de CO2 uitstoot met 1000 kilo per jaar is de doelstelling ( ong 100 woningen
verduurzaamt )
September komt er een informatiebijeenkomst waarbij de Woonwijzerwinkel ook aanwezig zal zijn
Gemeente draagt bij aan de kosten voor een energiescan voor geïnteresseerden.
Ongeveer 1 op de 10 huiseigenaren doen nu mee aan verduurzaming
ECC geeft ondersteuning bij selecteren installateurs en subsidieregelingen
Daar waar geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst is er voor de bewoners wel de mogelijkheid
om te investeren in zonnepanelen die op bij daken van bedrijven komen.
Terugverdientijd van de investering in zonnepanelen is ongeveer 10 jaar. Zonnepanelen gaan tot 30
jaar mee.
Druk op het energienet kan een probleem worden omdat steeds meer woningen door het gebruik
van zonnepanelen energie terug leveren aan het netwerk.
Vragen vanuit de aanwezigen
Als de panelen vuil worden vermindert dan de opbrengst en hoe maak je de panelen schoon.
Op een schuin dak is dit geen probleem omdat de regen de panelen schoonspoelt. Als
panelen te vlak liggen is dit zelf met water te reinigen door bij de tuinslang erop te zetten.

Een kritische opmerking wordt gemaakt over het feit dat in diverse kranten en wetenschappelijk
artikelen wordt aangegeven dat
-wereldwijd er grote groepen zijn die niet mee kunnen doen aan de transitie
-uitstoot van CO2 nog steeds toeneemt met name in armere landen
-onze bijdrage geen zoden aan de dijk zet
-windmolens landschap vervuilend zijn en hinder opleveren voor omwonenden
Stedelijke opgaven in West:
Wonen: we zijn bezig met 2 bewoners om een werkgroep op te zetten. Hoe gaan we wonen in West
opzetten? Havensteder en de gemeente bieden in ieder geval de bereidheid om iets op te pakken.
Ben doet wederom een oproep.
Welzijn: Jos geeft aan dat we als WOP de betrokkenheid van ouderen belangrijk vinden,
eenzaamheid aanpakken. 1x p maand vanaf september de bedoeling om formulierenhulp aan te
bieden. Een ander voorbeeld is klussendienst (bv tv/lamp etc.), straatcoach uitbreiden als
informatiebron. Gastvrouw functie voor een praatje etc.
Veiligheid: Gebiedsvisie, rampenplan etc.
Milieu&duurzaamheid: reflectie naar duurzame energie en ECC.
Verkeer: jaar geleden WOP wandeling geweest. Betreft o.a. Poolvosweg (nieuw inrichtingsplan na de
zomer is het plan), drempels, aanpassing Aert v Nesstraat. Parkeerplaatsen oude Zeeheldenbuurt
moeten opnieuw worden ingezaaid/gras groeit niet, voetpad dijk is gerealiseerd. Fietsoversteek
Nijverheidstraat. Afslagverbod vrachtwagens. Parkeerterrein tegenover sportschool Time-Out.
Plateaus op Admiraal Helfrichweg? Fietspad vanaf Gounodstraat naar Algerabrug, plan wordt vanaf
2019 uitgevoerd/geïnventariseerd.
Vraag waarom geen flitspalen? Lijkt te dure oplossing volgens Ben/Politie.
Vraag waarom de bocht bij aanvang Poolvosweg aangepast? Lijkt nu onveiliger.. Maar is voor fietsers
veiliger gemaakt is de gedachte.
Verkeer: agent geeft aan na vraag van bewoners of er al eens naar gekeken is om Doormanplein
eenrichtingsverkeer te maken.
Vraag over Huis van de Wijk; wat in West gerealiseerd gaat worden lijkt er op. Capelle-West krijg
vooralsnog geen Huis v.d. Wijk zoals in Schenkel/Schollevaar.
Ophoging Redebuurt:
Stand van Zaken: voor de bouwvak moet alles klaar zijn incl. containers. Containers worden op het
laatst geplaatst.
Vragen:
-

-

V Speijkstraat langs Helfrichweg staan containers, grote bende. Komt veel vanuit de
Redebuurt vanwege gebrek aan containers.
A: in principe gaat alles ondergronds. Jose moet bij PL navragen hoe/wat.
Waarom duren ondergrondse zo lang, bovengrondse onderbreken nu voetpaden etc?
A: Jose gaat met de PL dit uitzoeken/aanspreken.
Trottoirs liggen scheef? Jan van Kanrede/Arend Brinkmanrede.
A: Jose gaat dit bekijken.

-

V: Coen Botrede heeft bij containerplek nu al een verzakking. Jose gaat dit
oppakken/bespreken.
V: Aantal brandkranen wat ondergestraat is, is niet normaal. Brandweer lost dit wel op.
V: veel meldingen gemaakt door een meneer Jan van Kanrede. Is boos..
V: achter Mees Toxopeusrede 54 veel steen in de grond, veel plassen.
V: bovengrondse container Jan de Geusrede/admiraal Helfrichweg wordt niet tijdig geleegd.
Staan nu op bedrijventerrein.
V: boompjes Jan de Geusrede. Er wordt water gegeven, maar er gaan altijd planten dood.
V: excursie naar compostering terrein mogelijk voor bewoners?
Wijkagent: gaan wilde geruchten over Cafe Vogelaar. Wordt restaurant/eetcafe.
V: hoe staat het met bouwplan Evertsenstraat? Ligt nu stil i.v.m. energievoorziening. Nog niet
duidelijk hoe dit voorzien wordt. En er moet nog een woning van Havensteder worden
opgekocht voordat er verder gegaan kan worden?

Volgende keer wil Jose 30 min presenteren over scheiding van afval.
Peter Oskam benadrukt in zijn nawoord dat Capelle-West uitdrukkelijk op het netvlies staat bij de
gemeente en dat de Toekomstagenda een stuk is dat als leidraad gebruikt zal worden voor de diverse
acties die vanuit het gemeentebestuur zullen worden geïnitieerd.
Ben sluit de bijeenkomst.
Tijdens de saté borrel na afloop meldt zich alvast 1 vrijwilliger die wil meehelpen aan de inloopdagen
en de op te zetten klusjesdienst voor ouderen.
Het bestuur wordt er tevens op geattendeerd dat er in juni een bijeenkomst zal zijn van de
zogenaamde armoede cirkel in Capelle ad IJssel waarbij veel vrijwilligers zich inzetten voor het
welzijn van o.a. ouderen. Er zal een vertegenwoordiger van WOP-West naar deze bijeenkomst gaan.

