
 

In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
- Straatambassadeurs gezocht 
- WOP bijeenkomst 
- Mooie gesprekken in de tent 
- Speelweek 
- Noodzaak van een WOP 
- Nieuwe voorzitter 
- Voortgang Redebuurt 
- Gemeenteraadsverkiezingen 
 
 
Data WOP – bijeenkomsten 2017  
 Woensdag 20 september 20.00 uur, 

locatie buurthuis Capelle West 
 Woensdag 15 november 20.00 uur, 

locatie nog niet bekend. 
 
 
GEZOCHT: Straatambassadeurs 
Dit zijn bewoners die hun straat mooi 
willen houden en zo direct meehelpen 
de woonomgeving te verfraaien en op 
te knappen. Het WOP is op zoek naar 
West-Capellenaren die meldingen over 
vuil, achterstallig onderhoud van tuinen 
of achterpaden aan het WOP willen 
doorgeven. Zodat er samen met de 
overige wijkpartners en bewoners 
gekeken kan worden naar een 
structurele straataanpak om 
verloedering in de straat te voorkomen. 
Interesse? Neem dan contact op met 
Novita Metz 06 - 348 695 83 of 
n.metz@welzijncapelle.nu 
 
 
Gemeenteraadsverkiezingen  
op 21 maart 2018  
Het is nog ver weg maar toch zijn wij al 
gestart met de voorbereiding van een 
verkiezingsdebat waarin wij de politieke 
partijen aan de tand willen voelen wat 
zij voor West gaan betekenen. Deze 
bijeenkomst zal begin maart 2018 
plaatsvinden in het buurthuis van de 
Buurtgroep. Uiteraard hopen wij op een 
grote opkomst. 
 

WOP-bijeenkomst 
woensdag 20 september a.s. aanvang 20.00 uur 
Op deze avond zal er weer een WOP-bijeenkomst worden 
gehouden in Buurtcentrum Capelle-West, Willem Barentszstraat 3. 
Op de agenda staan de volgende punten: 
  

 Inhoud beleidsplan 
 Voortgang herinrichting Redebuurt 
 Evaluatie en toekomst van het WOP-West 

   

Vooraf aan de vergadering (van 19.15 – 20.00 uur) wordt er 
spreekuur gehouden voor zaken, die betrekking hebben op de 
privésfeer. Er zijn drie spreekuren, te weten:  

 de wijkwethouder, burgemeester de heer Peter Oskam  
 de buurtagent, de heer Dirk den Ouden (v.a. 19.30 uur) 
 de accounthouder Stadsbeheer, heer José Middelkoop / 

mevrouw Nancy Rahman. 
U kunt bij hen terecht voor vragen, wensen en klachten in de 
privésfeer. Wilt u de wijkwethouder spreken, dan dient u vooraf 
telefonisch een afspraak te maken, tel. 010 – 2848231. 
 
Zoals gebruikelijk sluiten wij de avond om 22.00 uur af met een 
hapje en een drankje. Het WOP is bedoeld voor alle bewoners uit 
de wijk. Naast bewoners zijn er ook vertegenwoordigers aanwezig 
van de Gemeente Capelle a/d IJssel, de politie, Havensteder en 
andere betrokken partijen om met elkaar die zaken te bespreken 
die voor de wijk van belang zijn. 
 
Even voorstellen: de nieuwe voorzitter 

Mijn naam is Ben Lansbergen en sinds april 
ben ik voorzitter van het WOP-West.  
Ik woon sinds 1981 aan de Coen Botrede. 
Voor vele ben ik waarschijnlijk een 
onbekende dit komt omdat ik mij altijd wat 
afzijdig heb gehouden van actuele zaken in 
West. Dat had weer te maken met mijn 
vorige baan bij de gemeente Den Haag die 
erg intensief was en op hetzelfde vlak lag 
als dat WOP-West doet. Ik heb dus 
ervaring weliswaar aan de andere kant van 

de tafel. Na drie jaar genoten te hebben van alleen maar vrije tijd en 
het feit dat de vorige voorzitter door gezondheids-problemen 
noodgedwongen zijn functie moest neerleggen, heb ik mij 
aangemeld. Zelf vind ik het belangrijk dat er een goede 
communicatie is tussen gemeente en u als bewoners, het WOP kan 
daarin een belangrijke rol in spelen. Verdere ben ik kritisch positief 
ingesteld en ben ik ook van mening dat bewoners zelf ook het 
nodige kunnen doen om de leefbaarheid en sociale cohesie te 
bevorderen. Ik zie u graag op de WOP-vergadering.  
Ben Lansbergen, e-mail blansbergen@ziggo.nl 
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Noodzaak van een WOP 
Het bestuur van WOP-West is vooruitlopen op de discussie over de 
noodzaak van een WOP, gestart met een nieuw beleidsplan 2018-
2022. Uit verschillende vergaderingen, bijeenkomsten zoals met de 
wijkbezoeken hebben wij het voornemen om aandacht te vragen en 
oplossingen te zoeken voor de volgende punten: 
 Eenzaamheid, een speerpunt van de gemeente maar ook van 

ons. De vergrijzing in West gaat sneller dan in de rest van 
Capelle. Door deze vergrijzing wordt ook de aandacht voor 
eenzaamheid groter.  

 Woningvoorraad, samen met Havensteder en gemeente willen 
helder beleid over renovatie nieuwbouw van de zgn. 
duplexwoningen in het gebied rondom het Doormanplein, 
tevens moet er meer aandacht komen voor de toewijzing van 
de woningen. 

 Samenwerking met De BIZ (Bedrijven Investering Zone) van het 
industriegebied West 

 Verkeer in het algemeen maar ook meer specifiek op de 
ontsluiting van West, fietsverkeer en  verkeersveiligheid. 

 Jeugdbeleid  
 Sociale cohesie tussen de verschillen groepen inwoners van 

West. Wat zou het toch mooi zijn   als wij in West laten zien dat 
wij zorg voor elkaar hebben en dat er geen mensen in de kou 
staan.  

 Geluid van wegen, water, industrie en mogelijk windturbines 
 …………… Aan u de vraag welke punten zeker een plek moeten 

krijgen in dit beleidsplan. Op de komende vergadering horen wij 
graag uw mening of geef uw mening per mail bestuur@wop-
west.nl. 

 
Voortgang Redebuurt 
In het voorjaar zijn de werkzaamheden van 
het vervangen en de herinrichting van de 
Redebuurt gestart. Met een invasie van 
machines, mobiele kranen, kettingzagen en 
takkenhakmachines werd in twee dagen 
nagenoeg al het groen gerooid, een kaalslag 
van de eerste order. Ons verzoek om dit in 
fases te doen is niet gehonoreerd zeker nu de 
planning anders is en uitgelopen is dat een 

gemiste kans. Na een voortvarende start, kwam het bericht dat de 
aannemer failliet was gegaan. Met een vertraging van ca 5 weken is 
het werk opnieuw opgepakt door de Schotgroep aannemer. 
Inmiddels is de Mees Toxopeusrede zo goed als klaar en is gestart 
met de Jan de Geusrede. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zal 
ook deze Rede al een heel eind gevorderd zijn. Aandachtpunt bij de 
werkzaamheden blijft de verkeersveiligheid, zo is er een kiss&Ride 
route over en druk fietspad geleid en niet bepaald veilige oplossing. 
Helaas is ook hier geen gehoor gegeven aan bezwaren van de 
bewoners. Hopelijk wordt de communicatie over de voortgang 

verbeterd. 

 
druk: MIC ontwerpt 

 

 
De speelweek 

Wat is het toch mooi om te zien hoe 
elk jaar weer de speelweek wordt 
georganiseerd. Met passie en veel 
inzet wordt door vrijwilligers van de 
Buurtgroep West deze week 
georganiseerd. Ook als het weer niet 
helemaal meezit. Buiten de activiteiten 
voor de kinderen zijn er ook in de 
avondactiviteiten voor jong en oud met 
als uitschieter de ronde van West, een 
hardloopfestijn waar veel Westenaren 
maar ook lopers uit de wijde omgeving 
aan meedoen. Ook de stoelendans op 
de woensdagavond is een klassieker 
die het altijd weer goed doet. Alle lof 
voor de vrijwilligers en het bestuur van 
de Buurtgroep West. Waar de kleinste 
wijk van Capelle groot in is.  
 
 

Mooie gesprekken in de tent

 
Op 13, 18, 20 en 25 april jl. voerde het 
WOP Capelle-West zogenaamde 
tentgesprekken met bewoners. 
Bewoners weten immers wat er speelt 
in de wijk en het WOP wil graag weten 
wat bewoners bezig houdt. Diverse 
onderwerpen kwamen aan bod. De 
verkeersveiligheid houdt de 
gemoederen zeker bezig. Zoals veel en 
zwaar verkeer door de straten, het te 
hard rijden op de Nijverheidsstraat, 
onveilige verkeersituatie bij de 
Gounodstraat en last van sluipverkeer. 
Maar ook de ophoging van de 
Redenbuurt en het weghalen van het 
groen waren onderwerpen van 
gesprek.

Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter: Ben Lansbergen; Secretaris: 
vacant; bestuur@wopwest.nl   
Penningmeester: Henk Stouten.  

 
Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06 -34658254; 
e-mail: n.metz@buurtkracht.nu www.wopwest.nl  
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