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Beste wijkbewoner uit Capelle-West en overige qelnteresseerden, 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de WOP-bijeenkomst van dinsdag 14 februari a.s. aanvang 
20.00 uur in het Buurtcentrum Capelle-West. 

Het onderwerp is "In gesprek met elkaar" en wordt geleid door Denise Peek, de succesvolle 
onderneemster van ACEVE op het BedrijvenTerrein Capelle-West met een uitzonderlijke kijk op de 
kwaliteit van leven en wonen. 

Ais WOP-bestuur zouden we graag met u in gesprek gaan over: 

• Het bevorderen van de leefbaarheid, 
• Wat kunnen we als bewoners bijdragen en voorkomen aan eenzaamheid, 
• Ontmoeting tussen en met nieuwe bewoners in de wijk, 
• Veiligheid, 
• Het samenstellen van werkgroepen zoals Groen, Duurzaamheid, Verkeer en Buurtpreventie en 
• Misschien heeft u ldeeen waar het WOP samen met u aan kan gaan werken. 

WOP-bijeenkomst dinsdag 14 februari a.s, aanvang 20.00 uur wordt gehouden in het 
Buurtcentrum Capelle-West, Willem Barentszstraat 3. Zoals qebruikelijk sluiten we voor 22.00 uur af 
met een hapje en een drankje. Het WOP is bedoeld voor aile bewoners uit de wijk. Naast bewoners 
zijn er ook vertegenwoord igers aanweziq van de gemeente Capelle aan den IJssel, de politie, 
Havensteder en andere betrokken partijen om met elkaar die zaken te bespreken die voor de wijk van 
belang zijn. Voorafgaand aan de WOP-bijeenkomst (vanaf 19.15 uur) houden de volgende personen 
spreekuur in het wijkcentrum: de wijkwethouder, burgemeester Peter Oskam, de wijkagent Dirk den 
Ouden (vanaf 19.30 uur). Van de gemeente Capelle aan den IJssel de afdeling Stadsbeheer, Grijs en 
Groen Jose Middelkoop. U kunt bij hen terecht voor vragen, wensen en klachten in de privesfeer. Wilt 
u de wijkwethouder spreken dan graag eerst telefonische afspraak maken (010 - 2848231 of 14010). 

Data WOP-bijeenkomsten: 17 mei, 20 september en 15 november 2017. 

Spreekuur Stichting Welzijn Capelle 
De tweede en vierde dinsdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur houdt Stichting Welzijn Capelle 
spreekuur in wijkcentrum De Harp voor aile bewoners uit Capelle-West en 's-Gravenland. Bewoners 
kunnen hier terecht voor vragen over zorg en welzijn of andere zaken die betrekking hebben op 
activering of participatie binnen de wijk. Denk ook aan de aanvragen voor het Jeugdsportfonds, 
Cultuurfonds en/of MaakCapelle.nl. 



Oproep voor voorzitter, secretaris en een algerneen bestuurslid 
Het bestuur van WOP Capelle-West is op zoek naar een voorzitter en secretaris. De secretaris fungeert 
als spil van het WOP, notuleert onze vergaderingen en ontvangt en behandelt de post en e-mail. Het 
gaat gemiddeld am een vergadering per maand. Hebt u ervaring met secretariaatswerk of een 
specifiek onderwerp en wilt u een positieve bijdrage leveren aan de wijk en al de belangen die er 
spelen, neemt u dan contact op met buurtcoach Novita Metz (0634658254/n.metz@welzijncapelle.nu). 

Bornen voortuin 
Na het succes in de wijk Fascinatio voor een gratis boom in de voortuin wil oak het WOP Capelle-West 
u als bewoner de mogelijkheid bieden am in het kader van duurzaamheid en vergroening een 
prachtige 'gratis ' boom aan te vragen. Bent u qefnteresseerd of wilt u meer informatie neem dan 
contact op Werner Kasten uw gebiedsregisseur voor Capelle-West w.kasten @ca pelleaandenijssel.nl, 
telefoon 06-51526394. Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld. Meedenken of meedoen? Graag! 

Team Capelle-West bestaat uit: burgemeester/wijkwethouder Peter Oskam, gebiedsregisseur 
Werner Kasten (0651526394), WOP-voorzitter en WOP-secretaris vacant, penningmeester Henk 
Stouten, WOP-Ieden Piet Havenaar en Janneke Kraaij en buurtcoach Novita Metz. 
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