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Verslag WOP bewonersbijeenkomst d.d. 14 december ’17 

Punt 1 Ben Lansbergen opent de bijeenkomst met iedereen welkom te heten.  

Voordat er wordt overgegaan tot behandeling van de agenda zijn er 2 bemerkingen 

1) Vertegenwoordiger van Havensteder heeft zich afgemeld, spreekuur is waargenomen door 
een collega 

2) De wijkagent heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte 

 

Punt 2 Bespreking verslag vorige vergadering van 20 september 2017 

Correctie pagina 4 punt rondvraag. Verkeersveiligheid Doormanstraat moet zijn verkeersveiligheid 
Admiraal Helfrichweg. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Punt 3 Vergroenen tuinen in de Redebuurt 

Esmeralda van Tuinen (gemeente) en Claire van der Zee (basisschool de Fontein) geven een 
presentatie over het belang van een groene omgeving voor kinderen. De Fontein heeft de stenen 
speelplaats omgebouwd naar een omgeving met 3 belangrijke functies 

 Leerplaats 
 Verkeersplein 
 Chillplek 

Het is gebleken dat kinderen moesten leren omgaan met de natuur en dat van huis uit er ook meer 
aandacht werd gegeven aan de natuurlijke omgeving 

Petra Pereira, tuinontwerpster, liet aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden in de Redebuurt 
zien welke mogelijkheden er waren om tuinen opnieuw in te richten en onderhoudsvriendelijk te 
houden. 

Bert van Trigt, groenambassadeur, gaf een presentatie over hoe daken om te bouwen naar groene 
daken.  

De gehele presentatie zal op de website van de WOP Capelle-West worden geplaatst 

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het vergroenen 

- Is er hulp vanuit de gemeente? Er is een subsidie beschikbaar van 25 euro per m2 
- Kan er een beroep worden gedaan op de groenambassadeurs? Ja 
- Is een groen dak mogelijk op een schuin dak? Ja maar niet op een pannendak 
- Zijn er beperkingen door het grondwaterpeil en de kleilaag? Ja vraag aan groenambassadeur 
- 2 Bomen nog niet vervangen in Everstenstraat. Wordt opgepakt door de gemeente 
- Duidelijke informatie moet er komen vanuit de gemeente over mogelijkheden, 

ondersteuning en subsidie 
- De WOP heeft nog geld beschikbaar voor bomen 
- Bewoners die een stuk grond naast of achter hun huis van de gemeente hebben gekocht zijn 

verplicht muurbeplanting aan te brengen. Kan de gemeente hierin bijdragen na de renovatie 
van de Redebuurt?  
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- Tegel eruit Plant erin actie is nog mogelijk 
- Advies is om zoveel mogelijk gezamenlijk op te treden richting gemeente of leveranciers voor 

het verkrijgen van de goedkoopste oplossing voor aanschaf van groen. 
- De WOP kan misschien een rol spelen in de samenwerking per straat voor het verkrijgen van 

groen. 
- Een lijst gaat rond voor het aanmelden van geïnteresseerden in samenwerking voor 

vergroening 

 

Punt 4 Havensteder 

De vertegenwoordiger van Havensteder is er niet. Deze heeft zich afgemeld wegens ziekte. Vanuit de 
aanwezigen komt de vraag of er aan Havensteder aandacht kan worden gevraagd voor het 
onderhoud van het groen in de achterpaden van Evertsenstraat. Ondanks herhaalde verzoeken aan 
Havensteder wordt hier geen gehoor aan gegeven. 

 

Punt 5 Stadsontwikkeling en verkeer 

- Naar aanleiding van de wijkschouw in september is er al actie geweest in het verbeteren van 
het overzicht en veiligheid van de fietspadkruisingen Nijverheidsstraat Aert van Nesstraat. 
Het is nog niet veilig genoeg is gebleken. Er zal verder onderzoek plaatsvinden naar 
mogelijkheden voor verbetering. Er zal worden gekeken naar de ongevallencijfers en nog 
meer verbetering van het overzicht voor zowel fietsers als automobilisten 

- Begin januari zal er worden begonnen met de werkzaamheden voor 14 parkeerplekken in de 
kleine zeeheldenbuurt 

- Ook wordt begonnen met het verlengen van het trottoir op de dijk naar de begraafplaats. 
Voor de 4 Mei herdenking is dit gereed 

- Het fietspad Gounodstraat is onder de aandacht bij de gemeente en wordt meegenomen in 
het op te stellen fietsplan voor de gemeente. In de loop van 2018 zal hierover een beslissing 
worden genomen 

- Uitgezocht wordt om een afslag verbod in te stellen van de Nijverheidstraat naar de A. van 
Nesstraat, zodat gebruik gemaakt moet worden van de afslag Poolvosweg 

- Het beleidsplan over infrastructuur stamt uit 2010 en zal worden bekeken of deze een 
update moet krijgen naar de huidige eisen en wensen in 2018 

- Algemene opmerking is er over de website van de gemeente Capelle aan den IJssel. Deze is 
niet up to date en sommige onderdelen zijn niet meer zichtbaar.  

 

Punt 6 toekomstagenda 2018-2022 

Ben Lansbergen bedankt de inwoners die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van 
de Toekomstagenda.  Er wordt nog gewerkt aan een definitieve versie met de laatste gegevens 
vanuit gesprekken met een aantal jeugdigen en een artikel van Buurtgroep Capelle-West over onder 
ander milieu en de windmolens 

Planning is dat voor de volgende bewonersbijeenkomst eind januari 2018 de definitieve versie 
beschikbaar zal zijn. 
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De voorzitter informeert de aanwezigen dat er voor iedereen een formulier is om zijn of haar 
ideeën/voorstellen te delen met het bestuur. Deze zullen worden opgenomen in de 
Toekomstagenda. Het formulier is uitgedeeld tijdens de bijeenkomst 

 

Punt 7 Herinrichting Redebuurt 

- Er is enige vertraging in de voortgang. De bewoners zijn hierover geïnformeerd middels een 
brief van de gemeente 

- Naar aanleiding van klachten over stankoverlast door het nieuw aangelegde riool is er op 4 
adressen metingen gedaan en zijn er luchtmonsters genomen. Een onafhankelijk 
laboratorium onderzoekt dit en zal voor eind 2017 met de resultaten komen 

- Ongenoegen is uitgesproken over het feit dat in eerste instantie nogal laconiek werd 
omgegaan met de klachten en oplossing dat de bewoner het zelf moet oplossen  

- Betrokkenen maken zich zorgen dat de straat weer open moet en dat zij weer overlast en 
kosten krijgen. 

- De stankoverlast is zowel binnenshuis als op straat. Vooral binnenshuis zijn de zorgen 
daarover erg groot ten aanzien van de gevolgen voor de gezondheid 

- Verzocht wordt om duidelijke en eenduidige communicatie over dit probleem door alle 
partijen 

- De bewoners benadrukken dat zij voor de renovatiewerkzaamheden nooit last hebben gehad 
van stankoverlast uit het riool 

- Klacht over hergebruik van materiaal. Waarom de ene straat wel nieuwe tegels en de andere 
niet. Antwoord is dat dit is gecommuniceerd en er getracht wordt zoveel mogelijk hergebruik 
te doen. Het is niet de bedoeling dat er kapotte stenen worden gebruikt. 

- Brandgangen worden niet gedaan door de gemeente omdat deze behoren tot het eigendom 
van de huizenbezitters. Hier ontstaat een probleem als eigenaren maar niet bewoners van 
het pand niet willen meewerken aan de verhoging van de brandgangen. Hierdoor ontstaat 
verloedering en mogelijke schade doordat hemelwater zich daar gaat verzamelen. 
Gezamenlijk optreden van de bewoners richting niet meewerkende eigenaren is 
noodzakelijk. Afgesproken wordt dat de bewoners de correspondentie delen met Jose 
Middelkoop en het WOP. Gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om de verhuurder( 
Stienstra) te verplichten om de achterpaden samen met de andere eigenaren alsnog op te 
hogen. Stienstra stelt zich op het standpunt dat de huurders dit moeten doen. 

- Het gemaal tussen de 2 scholen aan de Jan van Geusrede veroorzaakt met enige regelmaat 
stankoverlast. De gemeente is hier niet van op de hoogte. Verzoek is om indien dat gebeurt 
direct contact op te nemen met Handhaving of de toezichthouder zodat deze ter plekke het 
feit kan constateren 

 

Punt 8 Rondvraag 

- Het contract met de beveiliger van het Cruijffcourt loopt af en er zal een aanbesteding 
plaatsvinden. De huidige beveiliger doet zijn werk goed en gaat goed om met de jeugd die 
gebruik maakt van het veld. De kosten voor de beveiliging liggen onder de norm voor 
verplichte aanbesteding. Waarom een aanbesteding? Dit wordt uitgezocht. 
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Punt 9 Sluiting 

Ben Lansbergen sluit de bijeenkomst met het woord te geven aan de burgemeester Peter Oskam.  

De burgemeester benadrukt dat Capelle-West zeker de aandacht heeft en zijn waarde als uniek 
“dorp” erkend is. Het Denk en Doe Mee fonds van de gemeente heeft 5 miljoen Euro in kas en 
voorstellen vanuit de wijken zijn belangrijk om te beslissen wat er met het geld gaat gebeuren. Op 7 
maart 2018 is er een speciale WOP verkiezingsavond waarbij de politieke partijen aanwezig zullen 
zijn. De nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl zal op 10 januari 2018 zijn in het Isala Theater. 


