WOP-West bewonersvergadering 23-5-2018
TA reflectie januari.
Positieve inzet/kritische geluiden waar met West heen.
VB. Dick v Sluis dag gewisseld met directeur Havensteder. Heeft positieve wending opgeleverd.
Clementine woonconsulent Havensteder. Wil, wijkbeheerder West per 1-2.
Bereikbaar per mail info@havensteder.nl.
Ben nodigt de teamleider van Havensteder uit om meer beleidsmatig zaken aan te pakken.
Iet geeft aan dat het de bedoeling is dat men miv 1-9 Havensteder ook inloop in buurthuis gaat
krijgen/organiseren.
Welzijn: wordt hard gewerkt om Novita vrij te stellen voor Capelle-West om dedicated
ouderenbeleid uit te werken.
Dick van Sluis heeft aangegeven dat West mee gaat werken aan een gebiedsvisie, a la Schenkel.
Ans meer in West is beloofd
Management van gemeente komt 6 juni ‘s ochtends langs voor wijkbezoek.
-

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.

Addendum verslag bewonersbijeenkomst Capelle-West 23 mei 2018
In het verslag van 23 mei zijn een aantal gestelde vragen niet goed weergegeven en de
beantwoording op die vragen zijn niet compleet.
Vraag: Aantal brandkranen dat onder gestraat is , is niet normaal.
Correctie : De heer Feijnenbuik geeft aan dat hij heeft geconstateerd dat bij de werkzaamheden in de
Redenbuurt een aantal brandkranen zijn onder gestraat.
Correctie De Feijnenbuik geeft aan dat de Brandweer dit zelf wel zal oplossen.
Vraag: veel meldingen gemaakt door een meneer Jan van Kanrede. Is boos.
Correctie : Namens de bewoners van de Jan van Kanrede 1-35 geeft de heer Feijnenbuik aan dat
voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden in de Redebuurt aan de bewoners is toegezegd dat
gekapte bomen met een boomkrans, zouden worden vervangen door gelijkwaardige bomen. Dit is
niet gebeurd en er zijn nu perken die het trottoir versperren en de parkeerplaatsen blokkeren.
Correcte antwoord moet zijn: Probleem is bekend en in behandeling bij de gemeente.

