
  

 
 

 
In deze nieuwsbrief de 
volgende onderwerpen: 
 
 Bewonersavond 
 Werkgroep Wonen 
 Afscheid Janneke en Piet 
 Buurtbus 
 Nieuwe gebiedsregisseur

Speelweek 
Wederom is de speelweek een groot succes 
geworden. Het weer zat gelukkig mee en 
door de inzet van de vele vrijwilligers 
hebben de kinderen en bewoners genoten 
van allerlei bijzondere activiteiten in het 
teken van “De wetenschap”. 

 
Buurtbus Capelle aan den IJssel 

Vanuit de gemeenteraad is het besluit 
genomen om plannen te gaan ontwikkelen 
om een aantal niet rendabele RET 
lijndiensten geheel of deels om te gaan 
zetten in een interwijk buurtbus verbinding, 
uit te voeren door vrijwilligers. Een 
vertegenwoordiger van de het WOP 
Capelle-West is bij de eerste 
informatieavond aanwezig geweest omdat 
in de plannen ook buslijn 95 wordt 
genoemd. Er zijn nog geen definitieve 
uitvoeringsplannen bekend en het project 
zit momenteel in de ontwikkelingsfase 
waarbij wordt gekeken naar een 
voorgestelde route en de mogelijkheden 
voor het opzetten van een groep 
vrijwilligers die de buurtbus moeten gaan 
rijden. Er zal dus een beroep worden 
gedaan op vrijwilligers. Zodra er meer 
bekend is over hoe en wanneer zal dit in de 
nieuwsbrief bekend worden gemaakt.  
 

 

Bewonersavond 
woensdag 19 september a.s. aanvang 20.00 uur 

 Buurtcentrum West, Willem Barentszstraat 3 
 
Op de agenda staan de volgende punten: 

 Opening en vaststellen agenda 

 Verslag vorige bewonersvergadering 

 Wijziging bestuur en nieuwe gebiedsregisseur 

 Presentatie Irado over “Hoe wordt het afval vanuit 

Capelle gescheiden” 

 Presentatie programma Nextdoor door Bestuur WOP 

Fasininatio 

 Toekomstagenda met o.a. voortgang commissies 

Wonen en Welzijn 

 Buurtbus en vrijwilligers 

 Rondvraag 

 Einde uiterlijk 21.30 uur 

 

Na afloop napraten met een drankje en saté. 
 
Voorafgaand aan de vergadering bestaat de mogelijkheid om 
vanaf 19.30 uur om een persoonlijke afspraak te maken met 
vertegenwoordigers van de gemeente. Hiervoor gelieve een 
afspraak te maken via telefoonnummer 14010. 
 
 Ook de wijkagent houdt vanaf 19.30 uur spreekuur. 

 

 

 
 
 

Nieuwe gebiedregisseur 
Mijn naam is Daphne Verheijen-Blaauw en sinds juni ben ik het team 
Gebiedsregie binnen de gemeente Capelle aan den IJssel komen 
versterken. Capelle-West is één van de wijken waar ik als 
Gebiedsregisseur aan de slag mag gaan, of eigenlijk al aan de slag 
ben gegaan. Mogelijk heeft u mij ook al voorbij zien fietsen met 
iemand van het WOP, het Buurthuis Capelle-West,  Handhaving of 
mogelijk met de Gebiedsregisseur Werner Kasten, die met veel liefde 
en passie voor deze wijk, mij heeft rondgeleid. Werner schuift naar 
een andere wijk en draagt Capelle-West aan mij over. Als 
Gebiedsregisseur draag ik zorg voor de verbinding tussen het WOP/de 
wijk en de Gemeente maar ook tussen de verschillende andere 
partijen/partners die in Capelle-West actief zijn. Vanuit het 
Opgavegericht werken ligt hier een mooie taak voor mij en ik heb er 
ontzettend veel zin in. Op woensdag 19 september is de volgende 
Algemene WOP Vergadering en daar ben ik  natuurlijk ook bij. Ik kijk 
er naar uit u daar te ontmoeten! 

Wijk Overleg Platform - Capelle-West 
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Afscheid Janneke en Piet 

Op 1 augustus is Janneke Kraaij afgetreden als bestuurslid van het WOP en op 1 oktober neemt ook Piet 
Havenaar afscheid van het bestuur van het WOP. Twee oudgedienden die (bijna) tien jaar betrokken zijn 
geweest bij het wel en wee van Capelle West. Ze waren nooit te beroerd om hun nek uit te steken om dingen 
voor elkaar te krijgen. Het zijn te veel zaken om ze allemaal te benoemen. Hieronder toch een aantal projecten 
die zij samen onder verschillende voorzitters voor elkaar hebben gekregen: 
Gestoken parkeerplaatsen in de Willem Barentszstraat, gestoken parkeerplaatsen bij de kleine zeeheldenbuurt, 
gecombineerd met het doortrekken van het voetpad boven aan de dijk naar de oude begraafplaats, maar ook 
het regelen van ondergrondse afvalbakken daar waar deze in eerste instantie niet in West geplaatst zouden 
worden. Het verfraaien van Capelle West met “Hanging Baskets” e.d. Tot slot belangrijk om te benadrukken is 
dat zij samen in een periode met weinig bestuursleden en bezuinigingen vanuit de gemeente het WOP-West 
draaiend hebben gehouden. Voorwaar geen sinecure. 
De bewoners van West, het WOP en de gemeente zijn hun veel dank verschuldigd en wij zullen ze gaan 

missen. Janneke en Piet bedankt! Het afscheid van Janneke en Piet betekent wel dat er plots een 

onderbezetting in het bestuur is en wij doen dus bij deze een dringende oproep voor minimaal twee nieuwe 
bestuursleden. Mocht u interesse hebben en het wel en wee van Capelle-West belangrijk vinden, schroom dan 
niet om u op te geven. Dat kan via een mail naar bestuur@wopwest.nl of bel even met de voorzitter Ben 
Lansbergen 06-51411190. 
 

 
Werkgroep Wonen 

In juli is voor de eerste keer de 
werkgroep wonen bij elkaar 
gekomen. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een plan van 
aanpak om het “dorpse” karakter 
van West te versterken. Zoals in 
de Toekomstagenda is 
aangegeven betekent dit dat wij 
samen met de partners, 
Havensteder en de gemeente 
het plan “handen en voeten” 
gaan geven. Ook willen wij van u 
weten hoe u over de plannen 
denkt. Na aftasting van de 
mogelijkheden wordt in het 
najaar een enquête gehouden. 
Dit betekent best wel veel werk 
en wij zouden het erg fijn vinden 
als er nog een paar vrijwilligers 
zich willen aansluiten bij de 
werkgroep wonen. Vele handen 
maken licht werk. Heeft u 
interesse meldt u zich dan met 
een mailtje bij het WOP-bestuur 
dan nemen wij zo spoedig 
mogelijk contact met u op. 
 

 

Werkzaamheden Redebuurt afgerond 

 
 
Het heeft even geduurd maar het vervangen van het riool en 
herinrichting van de Redebuurt is nagenoeg klaar. Omdat er in de zomer 
niet geplant kan worden ontbreekt in het laatste deel van de Redebuurt 
de beplanting nog. Komend najaar wordt deze beplanting aangebracht. 
De meeste bewoners zijn zeer te spreken over het resultaat. Wel 
hebben een aantal bewoners hun teleurstelling uitgesproken over het 
hergebruik van materiaal. Er zijn veel nieuwe bomen van een redelijk 
formaat geplant. Het ziet er allemaal vrolijker en groener uit, ondanks 
de droogte. De bestrating is weer vlak. Als deze nieuwsbrief verschijnt 
zijn ook de ondergrondse afvalbakken, als het goed is, geplaatst. Hier 
en daar zijn er door bewoners al extra bloeiende zomerplanten bij 
geplant en krijgt de nieuwe beplanting water. Het is nu aan ons als 
bewoners om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dus 
geen afval naast de bakken zetten en de beplanting sparen door er geen 
honden in uit te laten. Niet parkeren in de plantvakken en als u iets ziet 
dat gerepareerd moet worden meldt u dit dan bij de gemeente. Het 
algemene telefoonnummer is 14010. Samen kunnen wij dan de wijk 
mooi, schoon en veilig houden en is het prettig wonen in de Redebuurt. 

 

 
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@welzijncapelle.nu www.wopwest.nl  


