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Van het WOP-Bestuur 
Een nieuwsbrief die eerder komt dan gebruikelijk. 
Het bestuur doet dit omdat de bewonersavond van 5 
september een andere invulling krijgt en wij u 
hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte willen 
stellen.  
 
Na de vakantieperiode komt ons Capelle-West tot 
leven met bewoners die vol energie zijn. 
Belevenissen worden uitgewisseld, wat is het laatste 
nieuws in de wijk, wat is er gebeurd, wat is er 
veranderd? Een tijd waarin we veel contact en 
betrokkenheid hebben met elkaar.  
 
Betrokkenheid tot elkaar en tot de wijk is een 
onderwerp dat het WOP-bestuur hoog op de agenda 
heeft staan. In deze nieuwsbrief staan artikelen 
waarbij de betrokkenheid van de inwoners van 
Capelle-West wordt gevraagd maar daarbij ook 
actieve deelname. De bewonersavonden zijn een 
goede gelegenheid om geïnformeerd te worden, 
vragen te stellen, aandacht te vragen en bovenal om 
met medebewoners van de wijk in contact te komen. 
Wij nodigen u van harte uit om te komen naar de 
aankomende bewonersavond op 5 september. In 
deze nieuwsbrief wordt verder ingegaan op hoe wij 
deze bewonersavond anders dan ‘normaal’ willen 
gaan organiseren.  
 
Bewonersbijeenkomst do. 5 september 
LET OP: AANVANG OM 18.00 UUR 
Buurtcentrum Capelle-West 
Deze avond willen we een andere invulling geven 
dan u gewend bent. Betrokkenheid en samenzijn zal 
het thema zijn. Geen agenda, geen presentaties 
maar een avond onder elkaar, kennis maken met 
medebewoners, praten over onze wijk, informatie 
delen en ongedwongen een praatje maken met 
vertegenwoordigers van de gemeente Capelle aan 
den IJssel en andere organisaties. Gedurende de 
hele avond zal de inwendige mens door Arie Kok 
worden verzorgd met eten en drinken. In verband 
met het organiseren en bestellen van het eten en 
drinken vragen wij u vriendelijk om bij deelname 
uzelf voor 1 september aan te melden via 
bestuur@wopwest.nl of bij een van de 
bestuurders. 
 

 
Bezorging nieuwsbrief 
Het bestuur heeft besloten het drukken en bezorgen 
van de nieuwsbrief te laten verzorgen door Sandd. 
Omdat Sandd een postbezorger is mag deze de 
nieuwsbrief niet in brievenbussen doen waar een 
NEE sticker op zit voor reclamemateriaal en  
ongeadresseerde post.  
 
Sandd werkt met vaste bezorgingsgebieden. Voor 
Capelle-West betekent dit, dat alle straten binnen dit 
bezorgingsgebied vallen maar ook dat een aantal 
straten van ‘s-Gravenland direct grenzend aan 
Capelle-West de nieuwsbrief in de bus zullen 
krijgen. 
Toch gemist? De nieuwsbrief is ook te lezen op de 
website van het WOP: www.wopwest.nl. 
 
De buurtbus 
De afgelopen maanden is er gewerkt aan het 
definitieve plan voor de buurtbus. De planning is dat 
deze zal gaan rijden vanaf 2 september as. De 
route, lijn 605, is aangepast en gaat nu via de 
Doormanstraat, Nijverheidstraat, De Ruyterstraat, 
naar o.a. Slotplein en het gemeentehuis. Tevens is 
er een extra route, lijn 606, ingepast voor Capelle-
West Centrum. Dit betekent dat er 2 keer per uur 
een buurtbus door Capelle-West rijdt. Voor beide 
routes zal worden bekeken of er voor de volgende 
nieuwe dienstregeling, in december, nog 
aanpassingen nodig zijn. Voor het laatste nieuws en 
de routes kunt u kijken op www.buurtbuscapelle.nl. 
U kunt zich daar ook opgeven als vrijwilliger om een 
bus te gaan rijden. Vanaf de startdatum van de 
buurtbus zal de RET-lijn 95 worden opgeheven. 
 
Inloopochtenden Buurtcentrum Capelle-West 
Vanaf woensdag 4 september as starten we weer 
met de inloopochtenden waarbij bewoners onder 
elkaar kunnen zijn, creatief bezig zijn en 
ondersteuning kunnen krijgen van o.a. de 
wijkagent, Havensteder en Welzijn Capelle. De 
ochtenden worden iedere 1e woensdag van de 
maand gehouden van 10.00-12.00 uur in het 
Buurtcentrum. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, het is vrijblijvend en bovenal bedoeld 
als ontmoetingsgelegenheid met medebewoners 
van Capelle-West. 
 



Oproepen 
Het bestuur van WOP-West is nog altijd op zoek 
naar een notulist(e) voor het notuleren van de 
bestuursvergaderingen (10x per jaar) en de 
bewonersavonden (4x per jaar). Er is een 
vergoeding beschikbaar. U kunt zich aanmelden via 
bestuur@wopwest.nl. 
 
Om zoveel mogelijk bewoners te kunnen bereiken, 
naast deze nieuwsbrief en de bewonersavonden, is 
er ook de mogelijkheid om middels de Facebook 
pagina van het WOP Capelle-West op de hoogte te 
blijven van actuele informatie.  
 
Werkgroepen 
De 3 werkgroepen, Veiligheid, Wonen & Welzijn, zijn 
volop bezig om de doelstellingen zoals die staan in 
de Toekomstagenda te gaan invullen. Naast de 
bestuursleden die in de werkgroepen zitten is het 
van groot belang dat ook bewoners betrokken zijn bij 
en in de werkgroepen. Tijdens de bewonersavonden 
worden er betrokken bewoners gevraagd mee te 
werken aan een bepaald thema. U kunt natuurlijk 
ook via bestuur@wopwest.nl aangeven dat u 
geïnteresseerd bent om uw kennis en ervaringen te 
delen met een werkgroep. In de volgende 
nieuwsbrief zal het bestuur meer informatie geven 
over de voortgang binnen de werkgroepen. 
 
Wijkschouw 
In het najaar wil het WOP bestuur een wijkschouw 
gaan uitvoeren met onder andere diverse 
gemeentelijke afdelingen en Havensteder. Wat 
willen wij laten zien tijdens deze wijkschouw?  
O.a. hoe het met onze wijk gaat, hoe het zit met 
onderhoud, overlast, verbeteringen, veiligheid en 
welke zaken vragen aandacht? Is er iets waar u 
graag aandacht voor wilt tijdens deze wijkschouw 
geef dat dan door via ons emailadres. Onze ervaring 
is dat het ter plekke onder de aandacht brengen van 
zaken bij de vertegenwoordigers tot meer 
betrokkenheid en opvolging leidt.  
 
Afval hoort niet naast de container 
Onze wijk Capelle-West ziet er na de renovatie van 
de straten en het plaatsen van de ondergrondse 
containers mooi uit. Het is dan ook jammer om te 
zien dat, na een rondgang langs een aantal 
containerplekken, er toch afval staat dat niet in de 
containers past of hoort. Zo stonden er onder andere 
afgedankte BBQ’s, een kinderzitje voor in de auto, 

een bureaustoel en divers bouwafval. De 
containerplek bij het Buurtcentrum lijkt wel de 
grofvuil verzamelplek van onze wijk aan het worden. 
Waarom??!  
Laat het grotere afval ophalen of breng het weg naar 
de Gemeentewerf. Zet a.u.b. geen vuilniszakken 
naast de container als deze vol is maar loop door 
naar de volgende containerplek. Zo voorkomen we 
overlast door ongedierte en dat kinderen gaan 
spelen met zaken die niet voor hun bedoeld zijn. 
Houd ons Capelle-West netjes en verzorgd! 
 
Werkgroep Wonen 
Samen met Havensteder en Welzijn Capelle zijn we 
onlangs eens gaan aanbellen en praten met mensen 
in de wijk om te horen wat er bij hen leeft. Het waren 
leuke ontmoetingen en we spraken af dit vaker te 
doen. Eén van de onderwerpen die aan de orde 
kwamen, was om samen met Havensteder de 
cohesie van nieuwkomers in de wijk te verbeteren. 
In het voorjaar waren we al door Havensteder 
uitgenodigd om in de Landbouwbuurt in Vreewijk te 
gaan kijken naar een project waarbij bewoners 
kennismakingsbijeenkomsten organiseren 
met  geïnteresseerde kandidaat-huurders. Op deze 
manier kun je de woningtoewijzing van nieuwe 
bewoners met elkaar positief beïnvloeden. Het zou 
mooi zijn als we zoiets in Capelle-West ook kunnen 
organiseren met Havensteder. Daarom zoeken we 
uit de straten waar Havensteder verhuurt 4 of 5 
bewoners die samen met WOP Capelle-West een 
groepje willen formeren om met Havensteder zo’n 
project te starten. Wanneer u daar ideeën voor 
heeft, meldt u zich dan aan voor deze werkgroep 
via bestuur@wopwest.nl. 
 
Vijverproject 
In september zal de aanvraag voor het Vijverproject 
worden aangeboden aan het Denk-en-Doe-Mee 
Fonds. De afgelopen maanden is er nauw 
samengewerkt met o.a. het WOP van ‘s-Gravenland, 
beheerder Knop-Op, beheerder dierenweide, 
Gemeente, Buurtgroep Capelle-West en diverse 
bewoners om te komen tot een uitgewerkt plan dat 
haalbaar is en een positieve bijdrage levert aan het 
wonen en ontspannen in Capelle-West en ’s- 
Gravenland voor alle bewoners in alle 
leeftijdscategorieën. Zodra het definitieve plan klaar 
is zullen we dit publiceren op onze website 
www.wopwest.nl.
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Voorzitter: Jos Mosmans (a.i.) 
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