
  

 
 

 
In deze nieuwsbrief de 
volgende onderwerpen: 
 
 WOP bijeenkomst 
 Politiek Café in West 
 Energie Collectief Capelle 
 Toekomstagenda 
 Contactgegevens

WOP-bijeenkomst 
woensdag 23 mei a.s. aanvang 20.00 uur 

  

Locatie: Buurtcentrum West, Willem Barentszstraat 3 
Inloop vergadering vanaf: 19.45 uur 
Aanvang vergadering: 20.00 uur 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Opening 

 Presentatie Energie Collectief Capelle (ECC) t.b.v. particulieren e.g. zonnepanelen, 

warmtepompen etc. 

 Terugblik successen afgelopen maanden 

 De 6 stedelijke opgaven in West 

 Ophogen Redebuurt 

 Afsluiting 

Voorafgaand 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. 
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Politiek Café in West  
Op woensdag 7 maart jl. was het buurtcentrum West aan de Willem 
Barentszstraat het decor van een politieke middag en avond. Zowel 
Radio Rijnmond als Radio Capelle waren vertegenwoordigd om live 
verslag te doen van de politieke debatten op deze dag. Zoals vooraf 
ruim aangekondigd via flyers, website, mail en Nextdoor begon de 
dag met een debat op Radio Rijnmond & Radio Capelle waarin geheel 
Capelle belicht werd. Later die dag werd er specifiek ingezoomd op de 
wijk Capelle-West. 
  

Centraal tijdens deze debatten stond de Toekomstagenda 2018-2022 
die voor de wijk Capelle-West geschreven is. Ben Lansbergen, 
voorzitter WOP-West, stelde kritische vragen aan de afgevaardigde 
politiek leiders van de lokale partijen. Een voor een kregen zij de kans 
om de ideeën van hun politieke partij uit te dragen om zo het 
aanwezige publiek te overtuigen. Het bestuur van WOP-West hoopte 
na een succesvolle opkomst tijdens de bijeenkomst in januari jl., waar 
de Toekomstagenda haar laatste vorm kreeg, dan ook wederom op 
veel bewoners die zouden komen luisteren naar hoe de toekomstige 
politici van Capelle hun punten zouden gaan oplossen.  
Helaas viel de opkomst tegen, maar kan er desalniettemin gesproken 
worden van een mooie en geslaagde avond waar wij als WOP-Bestuur 
met trots op terug kijken. Capelle-West staat (weer) op de kaart! 
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De toekomstagenda 
 
De laatste maanden hebben wij als WOP-west niet te 
klagen gehad over aandacht van politiek, 
Havensteder, bewoners en media. 
 
Op 6 maart heeft een vertegenwoordiging van het 
bestuur de toekomstagenda (TA) overhandigd aan 
Peter Oskam, onze wijkwethouder en tevens 
burgemeester. Tot onze verrassing was daar het hele 
college bij aanwezig. Na het maken van een foto voor 
de IJssel en Lekstreek en de overhandiging van de TA 
hebben alle wethouders en gemeentesecretaris hun 
waardering uitgesproken over de TA en benadrukt dat 
de betrokkenheid van de bewoners en het meedenken 
over oplossingen van essentieel belang is, wij zijn een 
voorbeeld voor de gehele gemeente.  
 
Wethouder Dick van Sluis heeft toegezegd dat er op 
korte termijn een gebiedsvisie voor West wordt 
opgesteld, waarbij zoals de wet voorschrijft ook het 
aspect van veiligheid en welzijn in mee wordt 
genomen. De gemeentesecretaris, de baas van de 
ambtenaren, heeft toegezegd dat er adequaat 
meegewerkt gaat worden aan de plannen die in de TA 
staan. Dit betekent niet dat alles zoals wij willen ook 
wordt uitgevoerd. Op zich geen probleem, als er maar 
wordt gecommuniceerd waarom dan niet. Het WOP 
wordt als partner gezien en dus op gelijkwaardig 
niveau betrokken bij de plannen en indien nodig kan 
ook de regie bij het WOP komen te liggen. Denk 
daarbij aan de aanpak van eenzaamheid.  
 
Ook heb ik als voorzitter de TA toegelicht op Radio 
Capelle waarmee wij samen het verkiezingsdebat 
hebben georganiseerd op 7 maart. Over het verloop 
van het debat staat elders in deze nieuwsbrief een 
stukje. 
 
Dan is er nog hard gewerkt aan het verbeteren van de 
relatie met Havensteder. Wethouder van Sluis heeft 

een week geruild met de directeur van Havensteder. 
Dit was kort na de overhandiging van de TA en het 
politiek debat. Door zowel de fractie van de SGP, de 
wethouder als door de ambtenaren van de afdeling 
Stadsontwikkeling is er met de directeur van 
Havensteder een rondwandeling geweest waar alle 
problemen van de afgelopen tijd zijn besproken. Ook 
zijn wij met de delegatie langs geweest bij de 
voorzitter van de winkeliersvereniging, slagerij Arie 
Kok, waar onder het genot van een kop warme 
chocolade, direct afspraken gemaakt zijn met de 
manager commercieel vastgoed.  
 
Verder heb ik op 19 april j.l. een kennismakings 
gesprek gevoerd met de senior-beleidsmedewerker 
over de TA en de te nemen stappen.  
 
In een ander overleg, ja wij vergaderen als WOP wat 
af, is er kennis gemaakt met het teamhoofd 
bewonersvertegenwoordiging. De plannen die wij in 
de TA hebben beschreven worden serieus opgepakt 
en er komen afspraken over het bezoeken van de 
WOP-vergaderingen door een vertegenwoordiger van 
Havensteder. Dit betekent niet dat er altijd een 
vertegenwoordiger aanwezig zal zijn maar indien 
nodig kunnen wij ervan op aan dat er iemand is. 
   
Kortom veel aandacht en veel mooie beloftes en u als 
bewoner kan ervan op aan dat wij als bestuur van 
WOP de vinger aan de pols houden. Om de voortgang 
inzichtelijk te maken de voortgang komt er een 
dynamisch document waar u als bewoner kunt volgen 
wat de voortgang van de plannen is.  
 
Om het e.e.a. efficiënt op te kunnen pakken hebben 
wij wel meer vrijwilligers nodig. Op de WOP-West 
vergadering komen wij daarop terug. 

 

 
Energie Collectief Capelle 
In navolging op verschillende succesvolle buurtacties elders in Capelle  organiseert de gemeente samen met de 
Woonwijzerwinkel en het Energie Collectief Capelle in september een nieuwe energiebesparingsactie in de 
Rede- en Zeeheldenbuurt. Met deze actie helpen we u uw wooncomfort te verbeteren en tegelijkertijd  om uw 
energierekening omlaag te krijgen.  
Tijdens de WOP bijeenkomst krijgt u alvast informatie over de collectieve inkoopactie voor o.a. spouw- , vloer- 
en dakisolatie, het vervangen van de oude ketel door een HR-ketel, dubbel glas, zonnepanelen en 
warmtepompen.  

 
druk: MIC ontwerpt 

Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter: Ben Lansbergen 
Secretaris: Hans Hoogendijk 
Penningmeester: Henk Stouten 
email: bestuur@wopwest.nl 
Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06 -34658254 
e-mail: n.metz@buurtkracht.nu www.wopwest.nl  


