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Notulen 
Vergadering 2 juni 2016 

 
Datum: 2 juni 2016 Tijd: 20.00 Locatie; Buurthuis Willem 

Barentszstraat 3 

 

Aanwezig: Burgermeester Peter Oskam, Wethouder Jean Paul Meuldijk, Novita 
Metz (Buurtkracht), Werner Kasten (gemeente), wijkagent Dirk den 
Ouden, José Middelkoop (gemeente), Jethro Rasing (gemeente), 
Henk Schouten (WOP), Joke Teuling (WOP). 

Afwezig: Janneke Kraaij (WOP) 
Voorzitter: Leo Hille 
Notulist: Audrey Zieliński 
  
Datum volgende vergadering: 20 september 2016 

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering 
3 Mededingen/Ingekomen stukken 
4 Groen en Duurzaamheid 
5 Kunst in de buitenruimte 
6 Verkeer 
7 Het WOP deelt uit 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 

1 Opening 

Peter Oskam opent de vergadering en stelt de nieuwe voorzitter van WOP West voor; Leo Hille. 
Hij stelt een aantal vragen aan Leo zodat we hem kunnen leren kennen. 
Leo is 57 jaar en woont al 30 jaar in Capelle aan den IJssel, is getrouwd en heeft drie zonen. Hij is een 
ondernemer en eigenaar van 4 bedrijven en werd in 2015 verkozen tot Capelse Ondernemer van het 
Jaar. Hij heeft recentelijk zijn BIZ-plan (Bedrijven Investerings Zone) gepresenteerd. Het doel van het 
BIZ-plan 2016-2020 is vooral om het huidige niveau vast te houden en in te blijven zetten op een 
bedrijventerrein met een professionele en kwalitatief aantrekkelijke uitstraling, waar het goed 
ondernemen is. 

2 Notulen vergadering 24 maart 2016 

Agendapunt Wie Opmerking 
Punt 21 Bewoners Parkeerdichtheid annex wegconstructie Bas de Blokrede blijft een 

probleem, met name bij een calamiteit kan de brandweer zonder 
het alsdan toegestane opzij rammen van voertuigen en/of obstakels 
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er niets langs. Graag punt 21 blijven aanhouden voor de actielijst. 
De wijkagent bevestigt dit en Novita Metz geeft aan dat het op de 
agenda blijft staan. 

   
   

3 Ingekomen stukken  

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

   
Geen Geen geen 
   

4 Groen en Duurzaamheid 

4.1 Mevrouw Tieke Verkerk, werkzaam bij de gemeente voor Stadsontwikkeling vertelt dat de 
Duurzaamheidsagenda veel raakvlakken kent met groen. Vorig jaar juli heeft de gemeenteraad 
een Duurzaamheidsagenda samengesteld. Ondernemers, de gemeente en Energie Collectief 
Capelle (uit Schollevaar) hebben in 2012 het initiatief genomen om iedereen die hier behoefte 
aan heeft van informatie te voorzien. Op de eerste bijeenkomst waren 70 tot 80 bewoners? 
aanwezig en er is gekeken welke projecten op de agenda komen te staan. De inhoud is 
duurzame energie, besparing en opwekking. Samenwerkingsprojecten zijn erg belangrijk en 
ook de gemeente wil zorgen voor duurzame woningen, ze zorgen zelf voor een duurzame 
gemeentewerf en het gemeentehuis wordt actief gemeten met meters. Daarnaast is een 
schone leefomgeving belangrijk en het verbeteren van geluidsproblemen zoals bijvoorbeeld 
schermen langs het spoor. De slogan van het project is Capelle Energie Wijzer. Ze willen als 
gemeente goede ondersteuning geven in het enorme bos wat er is qua energiebesparings- 
mogelijkheden. Mevrouw Verkerk licht toe wat er zoal gedaan wordt aan besparing en 
samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen en sport locaties. Hoe gaan buurten om met 
energie verbruik? Drie buurten (Dalenbuurt, Redebuurt en Waardenbuurt) worden eruit 
gehaald die de hoogte metingen hebben en die worden begeleid bij de mogelijkheden van 
besparen. Er wordt gericht advies gegeven en voor de Redebuurt is het plan om volgend jaar 
een begeleidingsproject op te stellen.  
Ook bij scholen kan veel bereikt worden in besparing, denk bijvoorbeeld aan het vergroenen 
van het schoolplein en leerlingen hierbij betrekken. Ook bij sportverenigingen valt een hoop te 
besparen! 
Capelle aan den IJssel heeft zo’n 15.000 tuinen, in Capelle-West heeft vermoedelijk meer dan 
de helft een tuin. Een groenere tuin houdt regenwater beter vast in plaats van dat het gelijk het 
riool in gaat en dit is gunstig om wateroverlast te bestrijden. Definitie van een groene tuin is 
dat de helft verhard is en de andere helft onverhard dus met planten/gras. Het plan is om in 
juni/deze zomer een actie te organiseren: “tegel eruit en plant erin” Een bewoner geeft aan dat 
veel tuinen van huurder van Havensteder er onverzorgd uit zien. 
 
  

4.2 Zijn er nog andere ideeën naast: Energiecampagne wonen, buurtactie Redebuurt, Groenere 
tuinen en energieke scholen? De gemeente is in gesprek met Havensteder; zij gaan aan de slag 
met woningen en met energiecoaches om de huurder/verhuurder te helpen. Opgemerkt wordt 
vanuit de zaal dat het spijtig is dat de corporatie alweer niet present is. Een bewoner geeft aan 
dat er nu inderdaad weinig hulp is met bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas. 
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4.3 Nieuw groen na ophogen van straten: wethouder Jean Paul Meuldijk licht toe hoe de gemeente 
te werk gaat met het aanbrengen van nieuw groen na het ophogen van straten. Dit wordt per 
boom en per straat kritisch bekeken en soms is het echt nodig om een nieuwe boom te 
plaatsen omdat de bestaande boom het niet overleeft. De boomspiegel moet ruim zijn en dit is 
weer een afweging ten opzichte van de parkeerplaatsen. 
Een bewoner vraagt hoe het staat met het onderzoek van de windmolen? De Stormpolder is 
toch een goede locatie? Mw. Verkerk kan hier niets over vertellen en dhr. Meuldijk bevestigt 
dat dit een aandachtspunt is en ze het goed in de gaten houden.  
Wijkagent Dirk den Ouden vraagt zich af waarom we geen zonne-energie op de daken van de 
bedrijven in West gaan opwekken i.p.v. een windmolen die mogelijk geluidsoverlast  kan 
veroorzaken. 
Leo Hille vindt  dit een goed punt en zegt dat er veel mee te verdienen valt. Ook vindt hij met 
name het punt van de woningbouwvereniging een belangrijk aandachtspunt omdat eigenaren 
er toch anders in staan dan huurders. 
 
 

5 Kunst in de buitenruimte 

5.1 Werner Kasten vertelt over een viertal ingediende initiatieven en voor één initiatief is een 
bijdrage toegekend die dit jaar  wordt uitgewerkt. Het betreft de Kleine Zeeheldenbuurt  onder 
de straatnaamborden komt er een onderduidingsbord waarop onder meer is af te lezen 
wanneer deze zeevaarder leefde.  Op een moderne en creatieve manier kun je dan ook met 
een smartphone een QR-code uitlezen met een toelichting over de Zeeheld. Samen met de 
Historische Vereniging Capelle wordt hier naar gekeken. De overige drie ingediende initiatieven 
worden indien er budget is in 2017 opnieuw onder de aandacht gebracht en wellicht 
gehonoreerd en pas dan uitgevoerd. 
 
 

 
 

  
  

6 Verkeer; Redebuurt-Doormanstraat-Aert van Nesstraat 

6.1 José Middelkoop  licht stand van zaken toe. Voor de Redebuurt is er een bewonersavond en 
terugkomavond in het gemeentehuis geweest, alle wensen zijn kenbaar gemaakt en dit loopt 
nog. De planning is voor het laatste kwartaal van dit jaar. De aanbesteding is nog niet gedaan. 
Een bewoner vraagt wanneer ze dit te horen krijgen omdat het prettig is om te weten waar 
men aan toe is in geval van bijvoorbeeld een eigen verbouwing. Volgens José medio November. 
De uitnodiging volgt.  
 
Vraag van een bewoner of het rioolwater en regenwater gescheiden wordt? Volgens José 
Middelkoop niet. Jean Paul Meuldijk licht toe dat ze op zoveel mogelijk plekken dit wel 
proberen te doen daar waar het kan. Ook hier blijkt weer hoe belangrijk de bewustwording van 
een groene tuin is en het scheelt ook kosten voor rioolheffing. 
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6.2 Doormanstraat; dit project loopt nog en zal binnen circa drie weken afgerond zijn. Bewoners 
bevestigen dat het er goed uitziet. Vraag van een bewoner of bij het kruispunt 
Doormanstraat/plein een duidelijker bord kan komen te staan. Jethro Rasing neemt dit mee. 
Met name ook voor vrachtwagens belangrijk want die kunnen niet achter lossen.  

6.3 Aert van Nesstraat; Jethro Rasing zegt dat er een locatie is aangeboden en dat zij  nu in gesprek 
met de eigenaresse van de fitnessruimte over het overnemen van de huur van de 
parkeerplaatsen. 
Er is onduidelijkheid m.b.t. het Kars Wegelingpad; dit is even blijven liggen en nu komt er voor 
de zomervakantie een voorstel om het te gaan aanleggen. De Burgermeester bevestigd dat het 
echt een slecht stuk weg is. 
Kleine Zeeheldenbuurt; N.a.v. het buurtinitiatief; de financiën zijn geregeld, de 
vergunningsaanvragen verlopen echter lastig maar de collega’s van stadsbeheer zijn wel 
behulpzaam. De planning is dat het klaar moet zijn voor december. 
 

7 Het WOP deelt uit 

7.1 G. de Klerk, JZH Noordergraaf en Jan Mak krijgen een cadeaubon ter waarde van 15 euro te 
besteden bij de groenteboer. 

7.2 Alle bezoekers krijgen bij het weggaan een leuke fleurige tuinplant, dit vanwege het thema van 
deze avond! 

  
  
  

8 Rondvraag 

1 Bewoner dhr. Van Pinksteren; deksels  van vuilcontainers bij de Jan van Galenstraat sluiten niet 
goed; José Middelkoop bevestigt dit; dit is gezien tijdens de wijkschouw vier weken geleden en 
de bedoeling is dat de bakken eind van dit jaar ondergronds gaan.  
 
Er wordt gesproken over de term afvaltoerisme waar Capelle mee te maken heeft.  
Omringende gemeentes vragen per afvalzak een bijdrage, Capelle wil het graag gratis houden 
maar dit betekent helaas wel dat mensen uit omringende plaatsen op weg naar het werk de 
zakken in Capelle dumpen. Tevens zegt deze bewoner dat de groenvoorziening van de Jan van 
Galenstraat er slecht uit ziet. Jean Paul Meuldijk legt uit dat Capelle heeft gekozen voor sober 
groen onderhoud om kosten te drukken en op deze manier andere faciliteiten zoals 
bijvoorbeeld een bibliotheek wel te kunnen behouden. 

2 Een bewoner klaagt over de slechte hondenuitlaat mogelijkheden. Honden worden aangereden 
door scooters en fietser omdat het gras te hoog is onder aan de dijk zodat de honden hier niet 
meer kunnen lopen. De klacht is bij de gemeente bekend,  José Middelkoop en Jean Paul 
Meuldijk zijn hier mee bezig. De bewoner oppert een hek maar Capelle wil geen plaats zijn vol 
met hekken en ze verwijzen naar de wijk Fascinatio waar een groep hondenbezitters door 
middel van een crowdfunding project bezig is om een betere uitlaatmogelijkheid te creëren. Dit 
item is overigens tijdens het spreekuur ook al met de bewoner besproken.  

3 Bewoner: Het ophalen van grofvuil werkt de laatste weken niet zo goed. Jean Paul Meuldijk 
erkent het probleem; ze willen het ophalen graag gratis houden maar dit betekent een lagere 
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frequentie. Ze zijn wel bezig met van Gansewinkel om het vaker op te gaan halen maar dit gaat 
wel kosten met zich meebrengen. José Middelkoop geeft aan dat het zelf wegbrengen naar het 
de Gemeentewerf de voorkeur heeft omdat het dan via de afvalzone gescheiden gebeurt en 
dus beter voor het milieu. 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, burgermeester Peter Oskam geeft aan dat hij blij is met het feit dat  
iedereen zegt wat hem of haar dwars zit en dat wij het met zijn allen moeten oplossen.  
De vergadering in combinatie met een thema werkt erg leuk! 
    
    

 


