Welkom

Thema Veiligheid
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• Opening
• Mededelingen
• Ingekomen stukken
• Verslag bewonersavond 28 november 2019
• Wijkveiligheidsplan
• Wijkbrandweerman

• Wijkagent
• BIZ Parkmanager
• Stadsmarinier

• Rondvraag
• Afsluiting

Mededelingen
• Aftreden Ben Lansbergen
• Bestuursleden gevraagd
• Stichting WOP Ketensche Polder
• Thema bewonersavond 16 april

Ingekomen stukken
• 'Bypass N210 voor betere doorstroming'
• ma 20 jan 2020, 17:28

• 3734 keer gelezen

•
• krimpen a/d ijssel • Negentig miljoen euro is er vrijgemaakt voor maatregelen om de doorstroming op de
Algeracorridor te verbeteren. Volgens Krimpenaar Fred Slappendel van Bemove Advies kan het geld beter
worden gestoken in een bypass voor de N210.
• Het verbeterplan dat er nu ligt bevat een aantal maatregelen die de komende tijd verder uitgewerkt gaan
worden. Zoals de bouw van een fly-over op het Capelseplein, een fietsbrug over de Hollandsche IJssel en een
extra rijbaan op de Algerabrug. "Het gaat om maatregelen die voor de korte duur iets bij zullen dragen, maar die
hoogstwaarschijnlijk niet toekomstbestendig zijn", zegt Slappendel.
• De verkeersexpert wijst op de verwachte bouw van 3.000 woningen in de Krimpenerwaard. Die zorgt voor nóg
meer drukte op de Algeracorridor. "Het verkeer blijft maar over één brug gaan wat problemen oplevert in geval
van een calamiteit. Er hoeft maar één zak zand van een auto te vallen en alles op en rond de Algerabrug staat
meteen muurvast. Kun je nagaan wat de problemen zullen zijn als er langdurig aan deze oude monumentale - en
volgens sommige versleten - brug moet worden gesleuteld."
• Leefbaarheid
Voor bewoners die langs de Algeracorridor wonen, gaat het er niet beter op worden. Zo is de afstand tussen de
woningen aan de Rotterdamseweg in Krimpen aan den IJssel slechts 50 meter. Slappendel: "Er ligt een 400 meter
lange en 15 meter brede aanbrug tussen. Daar moet dan nog een extra baan bijkomen, waardoor niet alleen de
leefbaarheid voor de bewoners van de Rotterdamseweg maar ook die van de Verbindingsweg en de Van Eijklaan
behoorlijk zal verminderen."

Ingekomen stukken
• ."
• Slappendel bedacht een alternatief voor het probleem: een bypass van de N210. Die loopt vanaf de
rotonde bij Carpe Diem richting Lekdijk en langs het Stormpoldervloedbos naar industriegebied
Stormpolder. Via een brug (op pijlers) over de Sliksloot loopt de weg verder richting de Van
Utrechtweg en diagonaal naar de Van der Hoopstraat. Tussen IHC/Hollandia en Penitentiaire
Inrichting Krimpen aan den IJssel moet een brug komen. Aan de overzijde sluit de verbinding aan op
de Nijverheidsstraat in Capelle-West waarna de weg verder gaat over de IJsseldijk richting het
Rivium.
• Hét grote voordeel van de bypass is dat je het verkeer een alternatief biedt om de Stormpolder te
bereiken of te verlaten. "De nieuwe verbinding ontlast de oude Algerabrug, de corridor en de N210",
zegt Slappendel. "Het biedt tevens een economisch voordeel: de Strompolder wordt voor bedrijven
een nog aantrekkelijker vestigingsgebied."
• De bypass is veel goedkoper dan de Oost-oost-variant (brug tussen Krimpen aan de Lek en
Ridderkerk) die eerder in beeld was. "Je hebt dan ook geen sluipverkeer door de Krimpenerwaard
zoals verwacht met de Oost-oost-variant. En last but not least: natuur, landschap, rust, flora en
fauna blijven hierdoor gespaard in de Krimpenerwaard."

Ingekomen stukken
• Beste WOP-besturen,
• Zoals u waarschijnlijk in diverse media heeft gelezen, is de Rijksoverheid een onderzoek gestart
naar de verkeersmaatregelen die genomen moeten worden om de regio Rotterdam en daarmee ook
Capelle aan den IJssel, beter bereikbaar te maken. Het gaat daarbij om zes maatregelen,
waaronder
• de Algeracorridor tussen Krimpen en Capelle. Bij dit proces worden alle bewoners van alle
gemeenten in het gebied en dus ook in Capelle aan den IJssel betrokken. Iedereen is welkom om
mee te denken en mee te praten zodat uiteindelijk de juiste keuzes voor de maatregelen kunnen
worden gemaakt.
•
• Een eerste reactie geven
• De eerste stap in het onderzoek is de mogelijkheid om vóór 19 februari 2020 uw ideeën over de
zes maatregelen waaronder ook de Algeracorridor door te geven. U kunt ook aangeven wat er
volgens u zeker meegenomen moet worden in de onderzoeken. Dit kunt u doen door op de website
van
• www.oeververbindingen.nl uw reactie (ook wel zienswijze genoemd) te geven. De gemeente geeft
ook een reactie. De conceptzienswijze van Capelle is te vinden bij agendapunt 5 van de
Raadscommissie SOB van 27 januari 2019: Vergadering Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer 2701-2020.

Ingekomen stukken
• Meepraten
• Op de website van Oeververbindingen is het ook mogelijk om aan te geven of u
geïnformeerd wilt blijven via bijvoorbeeld een nieuwsbrief of dat u ook actief
wilt meepraten of meedenken.
•
• Nadere informatie
• Het uitwerken van de Algeracorridor en de oeververbindingen gaat een aantal
jaren duren. Het is een lang en ingewikkeld proces maar u kunt terecht bij uw
gebiedsregisseur voor een mondelinge toelichting tijdens een van de WOPbijeenkomsten.
• Wilt u direct meepraten, dan verloopt dat via de projectorganisatie van
Oeververbindingen. U kunt dat kenbaar maken vóór 19 februari 2020 op de site
van www.oeververbindingen.nl, waar u meer informatie over het project kunt
vinden.

Verslag bewonersavond 28 nov
• Frank (wonen): de winkels aan de Doormanstraat zijn verkocht door Havensteder maar het is onduidelijk wat
er gaat gebeuren.

• Verzoek aan Havensteder om voor duidelijkheid te zorgen bij winkeliers en bewoners en wat bekend is te
communiceren.
• In het pand Aert van Nesstraat worden vrije sector appartementen gerealiseerd.
• Huur in het lagere segment van de vrije sector. Aanvraag vergunning ligt thans bij de gemeente.

• Toewijzingsbeleid vrijkomende woningen van Havensteder:
• naar voorbeeld van Vreewijk, zou het goed zijn met kandidaten voor een woning een gesprek te hebben over
wat zij de buurt te bieden hebben.
• Er zou een groepje geformeerd moeten worden om die gesprekken gesprekken te voeren, wellicht 2 maal
per jaar of indien wenselijk. Er bieden zich 2 mensen aan om deel te nemen.
• Commandeur Arjan Buitelaar, Lambrane) al veel appartementen zijn verkocht. De grond is schoon,
bestemmingsplan is ongewijzigd.
•

Arjan zal bij gelegenheid graag aanwezig zijn om uitleg te geven over vorderingen en werkzaamheden.

• Vijverproject: Jos: aan de hand van zijn presentatie volgt er uitleg over de ideeën om dit gebied
aantrekkelijk te maken.

Verslag bewonersavond 28 nov
• Bij het Denk en Doe mee fonds loopt een aanvraag voor subsidie. Beslissing ligt bij gemeente.
Aandachtspunten: aanbesteding in verband met hoogte bedrag

• Verlichting op het eilandje staat in het projectplan, losloopplek voor honden, Knop Op voor de jeugd wordt
nauwelijks gebruikt, scholen.
• Er wordt een Stichting opgericht ivm de subsidie vanuit o.a. de gemeente Capelle aan den IJssel
• Burgemeester Peter Oskam: geeft het belang aan van het WOP.

• Vraag van WOP, Ben: Hoe kijkt men aan tegen het WOP? Verbinding naar de gemeente, plannen zijn mooi
maar actie is gewenst.
•

Het WOP gaat nu thematisch werken en het eerste thema is Veiligheid.

• Vraag: naar gemeente of WOP met een probleem? In eerste instantie naar gemeente, bij geen resultaat kan
het WOP een rol spelen.
• WOP is geen klachtenloket. In de app store is verkrijgbaar de mijngemeente app.
• Daphne: neemt de vraag op wat te doen als je op de grens van gemeente en waterschap een probleem hebt.
• Wijkwethouder: een bewonersavond met alle wethouders zal er niet meer komen in verband met
tijdsinvestering.

Verslag bewonersavond 28 nov
• Algemeen:
• Buurtbus route is aangepast
• Bewonersavonden komen op de site
• Foto’ s van uitje Leef je uit foundation
• Er komt een nieuwe wijkagent

• Uitzoeken vuilnisbakken Mees Toxopeusrede
• Vuurwerkoverlast: probleem o.a. beschikbaarheid politie en handhaving. Burgemeester legt situatie uit.
• Daphne vraagt na hoe het zit met de windmolens in Krimpen.
• Onduidelijkheid over slangen van Evides.

• Uitzoeken wat precies gebeurt op Albatros terrein (RET?)
• Fijnstofmeting kan op site DCMR gevonden worden
• Plannen voor Rivium komen op inspraakavonden door gemeente

Wijkveiligheidsplan / Bert Heemskerk
Wijkveiligheidsplan Capelle West 2020

Aantal inwoners: 2.209
Hot spots van gebiedsregisseur en partners:
✓ Parkeerterrein Biz Capelle West:
vrachtwagens met gevaarlijke stoffen
✓ Natuurlijke speelplaats: overlastgevende
jongeren
✓ Omgeving sociale huurwoningen:
woonoverlast en verloedering

Doel
Voortzetten
daling HIC

Maatregel
Daling berovingen door:

Daling overvallen door:

•

•

•

Aanpak
overlastgevende
jongeren/
woonoverlast

•

Sociale
veiligheid
vergroten

•
•
•

Bewust maken van
ouderen als het gaat om
babbeltrucs
Resultaat: ouderen zijn
weerbaarder

Gebiedsregisseur
Daphne Verheijen
Wijkbrandweerman
Dick de Jong

Daling woninginbraken door:
Stimuleren
betrokkenheid bewoners
Resultaat: 10% meer
deelnemers aan
burgernet in 2020

Wijkwethouder
Peter Oskam

Aanbieden van
weerbaarheidstraining aan
winkel- en horecapersoneel
van de Doormanstraat
Resultaat: 25% heeft
training gevolgd

Signalen door jongerenwerk, handhavers, politie, stadsmarinier, gebiedsregisseur en
signalen van bewoners over overlastgevende jongeren en/of woonoverlast in het SOS
overleg. Vervolgens worden deze door de stadsmarinier uitgezet naar de juiste
samenwerkingsverbanden.
Resultaat: sneller problematiek overlastgevende jongeren en woonoverlast in beeld en
daardoor sneller actie en objectieve vermindering van overlast
Eenmalige financiële ondersteuning duurzame verlichting langs de doorluchtingsvijver
grenzend aan ’s Gravenland
Resultaat: vergroten veiligheidsgevoel
Inzetten op brandpreventieve acties voor kwetsbare groepen in de wijk
Resultaat: vergroting brandveiligheid
Ondersteunen van bewonersinitiatieven gericht op samenhorigheid en verwevenheid met
professionals door gebiedsregisseur en buurtcoach
Resultaat: bevordering gemeenschapszin

Wijkagent
Arnoud den Best
Wijkhandhaver
Yvette Slotboom

Buurtcoach
Arjan de Weger
Woonconsulent
Ivan van Eijsden

Extra inzet in de wijk

Wijkbrandweerman / Dick de Jong
Dick.deJong@vr-rr.nl

Wijkagent / Nick van den Bogaart
nick.van.den.bogaart@politie.nl

BIZ Parkmanager / Ron Verhage
ron@parktrust.nl

Stadsmarinier / Roger Elfert
stadsmarinier@capelleaandenijssel.nl

In een aantal buurten zijn de Stadsmariniers
actief. Ze zijn een aanspreekpunt voor u als
Capellenaar. Acute problemen, zoals woonoverlast
en criminaliteit pakken zij aan. Ook worden de
Stadsmariniers ingezet bij dreigende incidenten.

Rondvraag

Afsluiting

Peter Oskam

Tot 16 april

Saté

