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Beste bewoners van Capelle-West,
Het bestuur wenst u een voorspoedig 2019! Wij verwachten dat het een jaar wordt waarin er koppen met
spijkers zullen worden geslagen over de thema’s die in de Toekomstagenda staan. In 2018 zijn we begonnen
de fundamenten te leggen om uitvoering te kunnen geven aan de belangrijke thema’s in de Toekomstagenda.
De communicatie en samenwerking met betrokkenen van onder andere de gemeente Capelle aan den IJssel,
politieke partijen, Havensteder, Welzijn Capelle, buurtgroep Capelle-West, WOP ’s Gravenland zijn opgestart. In
2019 verwachten wij dat de diverse werkgroepen met resultaten gaan komen die een positief
toekomstperspectief zullen vormen voor de inwoners van Capelle-West.
2019 is nog maar net begonnen en Capelle-West staat in januari al weer volop in de schijnwerpers. Het college
komt op bezoek tijdens onze bewonersbijeenkomst op 31 januari. In deze nieuwsbrief zult u daar meer
informatie over vinden. Deze avond is voor u de gelegenheid om in gesprek te gaan met onze
volksvertegenwoordigers en wensen, ervaringen en vragen kenbaar te maken.
Het bestuur wil u graag verwelkomen bij de bewonersbijeenkomsten dit jaar om u te betrekken bij de
voortgang van de toekomstagenda.

Bewonersbijeenkomsten data 2019
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Onderstaand vindt u de data voor 2019, schrijf deze data alvast in uw agenda!
Donderdag 31 januari 2019 met Capels College
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.

Bijeenkomst Werkgroep Veiligheid
Op dinsdag 4 december jl. is de WG veiligheid bijeengekomen om een eerste verkenning te doen wat betreft
mogelijke verbeteringen op het gebied van veiligheid in West. In de loop van dit jaar zal worden gekeken in
hoeverre deze plannen kunnen worden uitgevoerd. U kunt dan denken aan camera toezicht, het plaatsen van
AED’s, het voortzetten van het politie wijkjournaal en het vergroten van de verkeersveiligheid.
Helaas hebben zich nog geen bewoners gemeld om zitting te nemen in deze werkgroep. Vooralsnog zal dus
een afvaardiging van het WOP bestuur, vergezeld door de gebiedsregisseur en burgemeester deze werkgroep
vormen. Weet u juist heel goed hoe het veiliger kan in West en bent u van mening dat deze ideeën bijdragen
aan een veiligere wijk? Schroom dan niet deze ideeën te mailen naar bestuur@wopwest.nl of geef uzelf op als
lid van deze belangrijke werkgroep!

Kennismaken met Capels College tijdens bewonersavond op 31 januari
Een nieuw jaar en sinds juli 2018 een nieuw College! Een mooie reden om kennis te maken met dit nieuwe
College. In januari en februari gaan Burgemeester en Wethouders in informele sfeer in gesprek met
Capellenaren. De zeven wijken worden bezocht en op 31 januari staat Capelle-West op het programma. Het
College nodigt Capellenaren van harte uit en hoort graag wat beter of anders kan en ook wat goed gaat. In de
wijk, straat of stad, over onderwijs, buitenruimte, sport, veiligheid, leefbaarheid, werk, verkeer en vervoer.
Vragen, suggesties of opmerkingen zijn van harte welkom!

Incidenten rond de jaarwisseling
Het bestuur van de WOP heeft in de vergadering van januari gesproken over de diverse incidenten rondom de
jaarwisseling en de reacties daarop. De werkgroep Veiligheid zal dit meenemen in het kader van de
Toekomstagenda waarin reeds een aantal zaken waren benoemd rondom veiligheid.

Informatieochtenden 2019
In 2018 is het WOP in samenwerking met Welzijn Capelle gestart met het organiseren van informatieochtenden
in het Buurthuis Capelle-West. Tijdens deze ochtenden waren o.a. de wijkagent, vertegenwoordiger van
Havensteder en Welzijn Capelle aanwezig om bewoners bij te staan in hun vragen en ideeën. Tevens was er de
gelegenheid om als bewoners onder elkaar bij te praten en creatief bezig te zijn onder het genot van een kop
koffie of thee. In 2019 gaan we hier mee verder. De ochtenden zullen weer iedere eerste woensdag van de
maand worden gehouden in het Buurthuis Capelle-West. De diverse vertegenwoordigers zullen het eerste uur
aanwezig zijn en niet meer de hele ochtend. Voor 2019 staan de volgende data al in de agenda : 6 februari,
6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni. Alle informatieochtenden zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur.

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 CapelleWest.
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