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Voorzitter WOP Capelle-West treedt af en verlaat het 

bestuur 

  

Geachte bewoner, 

 

Het leven dwingt je soms een beslissing te nemen 

op gronden die je eigenlijk niet wilt. De afgelopen 3 

jaar ben ik met plezier de uitdaging aangegaan om 

het WOP Capelle-West actief te houden en nieuwe 

bestuursleden te vinden die zich willen inzetten voor 

onze wijk. 

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor mij. 

Mijn gezondheid dwong mij om tijdelijk het 

voorzitterschap neer te leggen en mij te richten op 

mijn behandeling en herstel. Na bijna een jaar leek 

het onder controle te zijn maar helaas bleek onlangs 

dat het niet goed gaat en ik weer van voren af aan 

kan gaan beginnen met de behandelingen.  

De beslissing die ik heb moeten nemen was 

eenvoudig. Ik heb gekozen voor mijzelf en mijn gezin 

om daar alle energie in te steken die ik heb. Het 

besef dat tijd een zeer kostbaar goed is en dat je 

die wijs moet besteden is mij zeer duidelijk 

geworden. Deze keuze betekent ook dat ik per direct 

ben gestopt met al mijn werkzaamheden voor het 

WOP Capelle-West.  

Het gaat u allen goed, 

 

Ben Lansbergen 
 
 

Nieuwsbrief WOP Capelle-West in de Buurtkrant 

 

De losse verspreiding van de Nieuwsbrief van het 

WOP bleek in de praktijk niet effectief te zijn en 

vaak niet gelezen te worden. Het toevoegen van de 

Nieuwsbrief WOP Capelle-West in de Buurtkrant van 

de Buurtgroep zal meer bewoners bereiken en 

derhalve bijdragen aan het verspreiden van 

informatie en resultaten van het WOP.  

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

WOP Capelle-West namens het bestuur 

 

Geachte bewoner van onze mooie wijk Capelle-West, 

 

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en de 

feestdagen liggen achter in ons geheugen.  

Iedereen is bezig met zijn of haar uitdagingen voor 

2020 en hopelijk ook met het verwezenlijken van de 

al dan niet uitgesproken mooie wensen voor 2020. 

Terugkijken is misschien als een koe in de kont 

kijken maar soms noodzakelijk om een 

toekomstgerichte visie te krijgen. De wereld en 

natuurlijk ook onze maatschappij verandert. We 

merken dat niet altijd direct maar toch overkomt het 

ons al dan niet vrijwillig.  

Ouder worden brengt misschien met zich mee dat je 

contacten minder worden. Het gevoel van “Ik kan het 

allemaal niet meer volgen” of “Beteken ik nog wel 

wat voor de maatschappij” kan grote gevolgen 

hebben op de kwaliteit van leven zoals je dat 

ervaart. Dan is het goed om te weten dat er in ons 

Capelle-West actief wordt gekeken naar ouderen en 

eenzaamheid. De Buurtgroep en kerkgemeenschap 

zorgen voor activiteiten en ontmoetingen die positief 

bijdragen aan het sociale leven en het zich nog 

betrokken voelen in het leven. 

“Vroeger was alles beter dan deden de buren wat 

voor elkaar”. Ja, het klopt dat vroeger anders met 

elkaar werd omgegaan maar dat paste dan in die 

tijdgeest. Het bekende touwtje uit de brievenbus om 

de deur te openen kon toen nog en spelen op 

straat was het plezier voor de kinderen. Tijden 

veranderen en ook de omgang met elkaar. De druk 

van werken, presteren, sociale media en computers 

zorgt voor een ander sociaal leven en omgaan met 

de buren en elkaar. De instroom van nieuwe 

bewoners van buiten Capelle-West is er maar laten 

we ervoor zorgen dat zij zich ook thuis voelen in 

Capelle-West en deel gaan uitmaken van onze 

gemeenschap. Iemand die zich welkom voelt zal ook 

veel sneller geneigd zijn om zijn bijdrage te leveren 

aan het leven in onze wijk.  

Capelle-West is een wijk in Capelle aan den IJssel 

waar velen willen komen wonen. Kinderen van 

bewoners die ooit vertrokken zijn uit de wijk zoeken 



naar mogelijkheden om weer terug te komen. De 

doorstroming van bewoners is relatief laag in 

vergelijking met andere wijken. Samen met 

Havensteder denkt het bestuur van WOP West mee 
naar een manier waarop beschikbaar gekomen 

woningen worden toegewezen aan kandidaten die 

bereid zijn een inbreng te hebben in het sociale 

leven van de straat en de wijk.  

Nieuwbouw in Capelle-West is lastig omdat er niet 

veel ruimte is voor nieuwbouw maar ook daar wordt 

naar gekeken wat er mogelijk is.  

De dierenweide, Knop-Op en de vijver zijn plekken in 

onze wijk die meer aandacht verdienen en een 

omgeving kan worden die zorgt voor meer verbinding 

tussen bewoners. Het WOP is samen met een aantal 

bewoners, instellingen en WOP ’s Gravenland bezig 

om de vijver en het gebied eromheen aantrekkelijk 

te maken voor alle bewoners zodat we tezamen 

eenzaamheid kunnen aanpakken, praten met de 

buren en plezierig kunnen wonen. 

Het bestuur van WOP Capelle-West heeft vertrouwen 

in de toekomst en de kennis van vroeger die wij 

allen rijk zijn. Samenwerken en je bijdrage leveren 

aan een positieve beleving van je buurt is mooier, 

gezonder en geeft energie voor iedereen. 

 

Het bestuur 

 

WOP Capelle-West Bewonersavonden 

 

In 2020 zijn de volgende datums vastgelegd voor de 

bewonersavonden 

30 januari  Buurthuis Capelle-West 

16 april  Buurthuis Capelle-West 

15 juli   Locatie nog niet bekend 

26 november  Buurthuis Capelle-West 

 

De bewonersavond van 15 juli zal samen met het 

WOP ’s Gravenland worden gehouden. Deze avond 

zal in het teken staan van thema’s die in beide 

wijken spelen en waarin beide WOP besturen 

gezamenlijk kunnen optrekken. 

 

Bestuursleden gezocht 

 

Net zo goed als een wijk onderhevig is aan 

veranderingen is het ook van belang dat een WOP 

bestuur verandert en een juiste afspiegeling is van 

de wijk en zijn bewoners. Het zogezegde “gehecht 

zijn aan het pluche” zou een vertekend beeld en 

zeker ook verkeerde beslissingen geven voor de 

toekomst van Capelle-West. Het bestuur bestaat uit 

7 wijkbewoners die een goede doorsnede zijn van de 

samenstelling  van bewoners in de wijk. In 2020 zijn 

er 3 vacatures in het bestuur en wij zouden graag 

deze 3 plekken invullen en zo nieuwe frisse ideeën 

en inbreng te krijgen van bewoners in het bestuur. 

Als u interesse heeft om deel uit te maken van de 

toekomst van uw Capelle-West stuur dan een mail 

naar bestuur@wopwest.nl  

 

 

Thema bewonersavond 

 

In 2020 wil het bestuur de bewonersavonden een 

thema gaan geven. In januari was dit Veiligheid. Wij 

zouden graag van u willen horen welk thema u 

belangrijk vindt om daar een bewonersavond aan te 

wijden. Samen met u kunnen we dan zorgen dat er 

een goede invulling wordt gegeven aan een dergelijk 

thema met gastsprekers en deskundigen. Laat ons 

uw voorstel weten via bestuur@wopwest.nl 

 

Verslag bewonersavond 28 november 2019 

 

Deze bewonersavond was voor ons als bestuur een 

ijkmoment om te zien of het WOP Capelle-West leeft 

onder de wijkbewoners. De bewonersavonden in 2019 

gaven een neerwaartse spiraal te zien in 

belangstelling en aanwezige wijkbewoners. Het 

bestuur was dan ook blij om tijdens deze 

bewonersavond nieuwe gezichten te zien en ook dat 

er meer bewoners zijn gekomen.  

Het verslag van de bewonersavond kunt u lezen op 

de website www.wopwest.nl 

 

Vragen aan het bestuur 

 

Tijdens de bewonersavonden is er altijd de 

mogelijkheid om aan het bestuur vragen te stellen. 

Een vraag kunnen we vaak direct zelf of laten 

beantwoorden door een vertegenwoordiger van de 

aanwezige organisaties zoals Havensteder, gemeente 

en handhaving. Het komt ook voor dat er vragen 

worden gesteld die we niet direct kunnen 

beantwoorden maar daarvoor eerst zelf navraag 

moeten gaan doen. Indien u denkt een vraag te 

hebben die niet direct beantwoord kan worden kunt 

u ook uw vraag via email naar ons sturen voor de 

vergadering zodat wij de tijd hebben om een 

antwoord te verkrijgen en die aan u te geven op de 

avond zelf. U kunt uw vraag sturen naar 

bestuur@wopwest.nl

  

 

Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter: Jos Mosmans (a.i) 
Secretaris: Frank Coomans 
Penningmeester: Henk Stouten 
email: bestuur@wopwest.nl 
Buurtcoach: Arjan de Weger e-mail: 
a.deweger@welzijncapelle.nu www.wopwest.nl  
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