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Bewonersbijeenkomsten Data 2019





Onderstaand vindt u de data voor 2019, schrijf deze
data alvast in uw agenda!
Donderdag 31 januari 2019
Donderdag 25 april 2019
Donderdag 5 september 2019 (onder voorbehoud)
Donderdag 14 november 2019
Let op: de woensdag avond heeft plaats gemaakt
voor de donderdag avond! De locatie zal primair het
buurthuis Capelle-West zijn. Bij uitzondering zal
worden uitgeweken naar de Harp.

Agenda bewonersbijeenkomst
woensdag 21 november 2018

Locatie: wijkcentrum de Harp, Jan de Geusrede 39F
Aanvang: 20.00 uur
1) Opening en vaststellen agenda
2) Vaststelling verslag vorige bijeenkomst
3) Voorstellen nieuwe buurtcoach en wijkagent
4) Presentatie over ontruimingsplan en
dijkdoorbraak door Hoogheemraadschap
Schieland & Krimpenerwaard en de gemeente
5) Wijkzaken in West
6) Update werkgroepen:
a. Wonen: een korte presentatie over de
voortgang
b. Welzijn
c. Veiligheid: in oprichting
7) Voortgang kunstwerk (door gebiedsregisseur)
8) Rondvraag
Einde rond 21.30 uur met een hapje (saté) en een
drankje. Voorafgaand aan de vergadering bestaat de
mogelijkheid om vanaf 19.30 uur om een
persoonlijke
afspraak
te
maken
met
vertegenwoordigers van de gemeente. Hiervoor
gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer
14010.

WOP-West op Facebook

Het WOP-West is nu ook te vinden op Facebook!
Bent u nog geen lid? Doe dan snel een verzoek om
altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws in
onze wijk! Wellicht ten overvloede: ook op de
website wopwest.nl vindt u altijd actuele informatie
over ontwikkelingen en ander nieuws binnen de
gemeente en de wijk Capelle-West.
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Nieuwe bestuursleden

Na het afscheid van Janneke en Piet zaten wij als
bestuur met een tekort van twee personen. Het is
ons dan ook een genoegen om drie nieuwe leden
te mogen voorstellen: Allereerst Frank Coomans.
Frank reageerde op een oproep in de nieuwsbrief
en droeg nog een tweede kandidaat voor in de
persoon van Ruud Verschoor. Zowel Frank als
Ruud zijn woonachtig in de Coen Botrede en
wonen al jaren in West. De derde kandidaat, Jan
Benard, meldde zich na de bewonersbijeenkomst.
Jan woont eveneens in de Redebuurt en gaat zich
onder andere richten op de veiligheid in West. Wij
zijn erg blij dat het bestuur weer voltallig is. Alle
drie de kandidaten zullen zich in de komende
bijeenkomst voorstellen.

Bijeenkomst met
WOP ’s-Gravenland en WOP-West

In het kader van kennismaking en afstemmen
van thema’s en werkzaamheden hebben de
WOP’s van ’s-Gravenland en West met elkaar
overleg gevoerd. Na een voorstelrondje en de
nodige uitwisseling van gedachten zijn de
volgende onderwerpen aan bod gekomen:
 Omgeving en het gebouw van Knop-Op
Het voorstel is om hier een multifunctioneel
centrum
van
te
maken
voor
alle
leeftijdsgroepen. Het gebied biedt vele
mogelijkheden, maar dit betekent wel dat er
geïnvesteerd moet worden.
 Bouwlocaties
Er is een inventarisatie geweest over de
gezamenlijke locaties waar nieuwbouw zou
kunnen plaatsvinden.
 Verkeer
Er is gesproken over het doortrekken van het
fietspad dat loopt van OBS-West naar de
Gounodstraat naar de Algerabrug. Dit om het
fietspad langs de dijk ook te kunnen
ontlasten.
 Gezamenlijke thema’s
Hier zijn geen afspraken over gemaakt maar
er is wel van gedachten gewisseld. Te denken
valt aan een gezamenlijke avond over
veiligheid, sociale cohesie e.d.

Update WG Welzijn: informatiepunt ouderen

Bij de tweede ochtend ‘Informatiepunt voor ouderen’ in het buurthuis ging het er
gezellig aan toe. Onder begeleiding van Iet Oostlander kon er een herfststukje
worden gemaakt en werd er volop gesproken met elkaar en herinneringen
opgehaald. De wijkagenten waren ook aanwezig evenals de ondersteuning voor het
invullen van diverse formulieren. Welzijn Capelle zal de komende tijd onderzoeken
welke activiteiten / ondersteuning nog kunnen worden toegevoegd. Hierbij valt te
denken aan actuele onderwerpen in het nieuws zoals het aanvragen van toeslagen
en het doen van belastingaangifte.
Op 7 november en 5 december zijn de volgende ochtenden van het Informatiepunt
in het buurthuis. Schroom niet om eens te komen kijken en kennis te maken met
“nieuwe” buren en/of herinneringen op te halen met bekenden.

Update WG Wonen: het gesprek met Havensteder

1.

2.

3.

4.

5.

De vorige keer had ik een gesprek met de gemeente en dat was
positief, nu met Havensteder erbij was dit een stuk negatiever.
De volgende punten zijn besproken:
De nieuwbouw:
Havensteder meldt dat je er niet op moet rekenen dat je voor
2023-2025 aan de beurt bent, tot die tijd is er al een
overeenkomst met de gemeente. WOP merkt op: “Dit is bekend
maar om te voorkomen dat wij na 2023 pas gaan nadenken, willen
we nu al anticiperen. West mag niet verloederen en afglijden!”
Het toewijzingsbeleid:
Havensteder mag 10 % van het woningbezit aan de Westenaren
toewijzen. De vertegenwoordiger van Havensteder en de
gemeente erkennen dit, al is dit wel moeilijk te bewijzen. WOP
merkt op: “waar een wil is, is een weg. Dit moet beter worden
gemonitord.”
Kluswoningen:
Er is een aantal duplexwoningen die in aanmerking komen voor de
categorie ‘kluswoning’. De vertegenwoordiger zag hierin wel
mogelijkheden, al geldt dan wel de voorwaarde dat zowel de
boven- als beneden verdieping leeg dient te staan.
Een shortlist van bewoners die een huis met een tuin willen:
Havensteder geeft aan dat niemand geweigerd mag worden.
Desondanks kan je wel een shortlist aanleggen waar je vraagt
mensen op in te laten schrijven.
Openbare ruimte:
WOP merkt op: “de openbare ruimte is in veel gevallen niet goed
onderhouden en verzoekt nadrukkelijk hier meer aandacht aan te
besteden.” Daarop is toegezegd dat er gekeken gaat worden naar
het IPOR (Investerings Programma Openbare Ruimte). Dit potje is
bij Stadsbeheer in beheer.
Tot slot is afgesproken dat er een begin gemaakt wordt met de
maatregelen en bovendien zijn wij uitgenodigd door de
vertegenwoordiger van Havensteder om naar een vergelijkbare
situatie te gaan kijken. Dat is Vreewijk in Rotterdam-Zuid.
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Update WG Veiligheid:
het rampenplan

In de toekomstagenda heeft het
WOP
veiligheid
als
thema
opgenomen. Wat doen instanties bij
een
crisis/ramp
zoals
een
overstroming of een brand? Wat
doet het HHSK om de veiligheid
bij/rondom dijken, specifiek bij ‘de
badkuip’ hoog te houden? Tijdens de
WOP bijeenkomst zal het HHSK een
korte presentatie geven wat zij kan
betekenen. Tevens laten ze een
filmpje zien als ze niets zouden
doen.
Een
specifiek
overstromingsfilmpje
van
‘de
badkuip’. Wilt u ook meedenken over
de veiligheid in West of maakt u zich
zorgen
over
specifieke
veiligheidsissues in onze wijk? Geef u
dan op als vrijwilliger voor de WG
Veiligheid!

Opgavegericht werken

Tijdens de voorbereiding van deze
nieuwsbrief is het nog niet geheel
duidelijk hoe deze dag eruit gaat
zien. Op donderdag 1 november is er
een dag over opgavegericht werken.
Na de nodige discussie is het de
bedoeling dat op deze dag een
document wordt ondertekend dat
recht doet aan alle partijen. Een
nieuwe
vorm
van
opdracht
verstrekking waar wij samen met
andere partners zoals de gemeente,
Havensteder & Welzijn Capelle als
team gaan optreden om de opgaven
in West (en andere wijken) aan te
pakken.

