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Van het bestuur 
 

Is 2020 een verloren jaar? Misschien een vraag die u zich ook heeft gesteld. 

Covid-19 en alle maatregelen hebben ons persoonlijk geraakt. Velen van u 

hebben wellicht de gevolgen van besmetting direct of in hun omgeving 

meegemaakt. Het mooie oer-Hollandse woord “gezellig” hoor je nauwelijks 

meer. Bewoners hebben zich teruggetrokken in hun eigen bubbel en 

beperken contactmomenten. Juist in deze tijden is het dan ook belangrijk 

om alert te blijven op elkaar en elkaar te steunen, vereenzaming ligt op de 

loer en dat is geen fijn leven. 

 

De afgelopen maanden heeft het bestuur weinig activiteiten kunnen doen. 

Na de vakantieperiode was het nog steeds niet mogelijk om met elkaar te 

vergaderen. Contacten verliepen voornamelijk via video vergaderen, mail en 

whatsapp. In deze Buurtkrant vind u een artikel over de Toekomstagenda. 

Dit artikel is een voorzet op een thema avond die we willen gaan organiseren 

over wat er is bereikt uit de Toekomstagenda.  

 

Het bestuur wenst u een mooi gezond einde van 2020 met feestdagen die 

verbondenheid met elkaar zullen versterken. Het nieuwe jaar 2021 gaan we 

positief in en wij hopen u dan eindelijk weer te mogen verwelkomen op de 

bewonersavonden.  

 

Het bestuur 

 

 

Bewonersavonden 2021 
 

De datums voor 2021 zijn bekend. Zoals gebruikelijk zullen de 

bewonersavonden worden gehouden in het Buurthuis. 

 

Inloop vanaf 19.30 uur. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Voorafgaand aan de vergadering bestaat de mogelijkheid om vanaf 19.30 

uur op afspraak een persoonlijke afspraak gesprek te hebben met een 

vertegenwoordiger van de gemeente. Een afspraak met de betreffende 

vertegenwoordiger kunt u maken via telefoonnummer 14010 . 

 

De datums voor de bewonersavonden 

 

18 Februari 

24 Juni 

7 Oktober 

9 December  

 

Check onze website voor de actuele status : www.wopwest.nl  

 

 

    

 

 

Website 
De website van het WOP West wordt 

vernieuwd. De huidige website is niet meer 

van deze tijd. Het oogt rommelig en vooral 

is de website naar de huidige standaarden 

niet veilig genoeg. Het ontbreken van een 

cookie melding en privacy verklaring zijn in 

strijd met de regels. 

 

 
.  

Voor de nieuwe website zijn wij op zoek naar 

oude foto’s van Capelle-West die wij kunnen 

plaatsen en misschien heeft u daar ook een 

interessant verhaal bij. Indien u geen digitale 

foto’s heeft dan kunnen wij deze 

digitaliseren. U kunt hiervoor contact 

opnemen met het bestuur via email naar 

bestuur@wopwest.nl  

 

Nawoord 
Deze keer een korte Nieuwsbrief. Het bestuur 

verwacht dat zij in 2021 weer volop aan de 

slag kan gaan voor u en onze wijk. Zoals 

ook al in de vorige Nieuwsbrief gemeld 

missen wij het contact met de bewoners. Het 

artikel in deze Buurtkrant “De 

Toekomstagenda een tussentijds bericht” 

geeft u een indruk waar het WOP zich mee 

heeft beziggehouden. Wij hopen u binnenkort 

uitgebreider te kunnen gaan informeren over 

de stand van zaken tijdens een 

bewonersavond. Tot ziens in 2021. 
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