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Voorwoord 
Beste Capelle-Westenaar, 
De eerste 3 maanden van het jaar zitten er 
alweer op. Na de eerste bewonersbijeenkomst 
in januari met een politiek karakter, zouden we 
eind april weer een eigen bewonersbijeenkomst 
organiseren. Omdat we dan te maken hebben 
met vakanties, hebben we besloten de 
bijeenkomst te verplaatsen naar 16 mei. 
 
De agenda vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief. De afgelopen tijd is er een aantal 
grote thema’s op tafel gekomen die al dan niet 
direct van invloed zijn op het leefklimaat in 
onze wijk. Thema’s als de nieuwe 
oeververbinding, reinigen van het EMK terrein 
en de plannen voor een buurtbus ter 
vervanging van de RET lijn. In deze nieuwsbrief 
brengen we een aantal zaken onder uw 
aandacht en tijdens de bewonersbijeenkomst 
zal hier verder aandacht aan worden gegeven. 
Het bestuur van WOP-West heet u van harte 
welkom op 16 mei. 
 
Van de wijkagent 
Na het vertrek van Dirk den Ouden mogen wij, 
Mark Kornet en Arnoud de Best, met plezier de 
functie van wijkagent in Capelle-West van Dirk 
overnemen. Ondanks de meerdere wijken 
waarin wij werkzaam zijn, zullen we alles en 
iedereen met dezelfde passie tegemoet treden. 
Wij kijken met een frisse blik in de wijk en 
merken nu al op dat Dirk alles piekfijn voor 
elkaar had. Dat willen wij continueren. Elke wijk 
heeft zijn unieke cohesie, zo ook Capelle-West. 
Opvallend is de samenhorigheid en de 
betrokkenheid. Voor een wijkagent zorgt dit 
ervoor dat veel zaken met enige snelheid en 
accurate informatie kunnen worden opgepakt. 
Men kan trots zijn hoe deze wijk zich 
manifesteert. Wij hopen dat u als bewoner op 

ons kan bouwen, zowel op korte- als op 
lange termijn. Dit geldt ook andersom.  
Als we kijken naar de toekomst van de wijk 
zien we mooie ontwikkelingen op allerlei 
terreinen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan het bedrijventerrein met zijn 
cameratoezicht, de samenwerking met de 
wijk ’s Gravenland i.v.m. onder andere het 
gedeelde park en de jongerenwerkers die 
zich actief gaan inzetten bij de 
speelplaatsen. Wij realiseren ons dat er meer 
is dan dat en zullen ons altijd – binnen onze 
mogelijkheden – volledig inzetten. 
Zowel voor als achter de schermen zijn wij al 
behoorlijk actief in de wijk. In een later 
stadium hopen wij te kunnen toelichten wat 
er zoal is gerealiseerd. 
 
Onze dank gaat uit naar Dirk, maar ook naar 
alle bewoners die zich meer dan modaal 
inzetten om de wijk te maken en te houden 
zoals die nu is! Uiteraard kunnen wij het niet 
alleen en zijn er ook andere partners bij 
betrokken die wij niet kunnen missen. De 
gemeente en de woningcorporaties hebben 
namelijk ook een zeer belangrijke rol binnen 
Capelle-West. 
 
Beste bewoners, wij wensen u veel goeds en 
een fijne samenwerking! 

Mark en Arnoud 
 
Werkgroep welzijn 
In onze wijk en de omliggende wijken ’s 
Gravenland en Fascinatio worden vele 
activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 
De werkgroep is bezig om al deze 
activiteiten in kaart te brengen en te 
bundelen tot 1 duidelijk overzicht. Ook zal er 
worden gekeken naar het afstemmen van de 
activiteiten tussen de wijken. 



De informatie ochtenden in het buurthuis 
worden redelijk goed bezocht en de 
vertegenwoordigers van Havensteder, Centrum 
Jeugd en Gezin en de wijkagent zijn aanwezig 
om vragen te beantwoorden. De komende 
weken zal er ook aandacht worden gegeven 
aan de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting 
waarvoor iemand aanwezig zal zijn om te 
helpen met invullen of om vragen te 
beantwoorden.  
 
Werkgroep veiligheid 
Maandag 11 maart jl. was de 2e bijeenkomst in 
het kader van veiligheid in West met onze eigen 
werkgroep, politie, gebiedsregisseur, 
stadsmarinier en handhaving. We hebben deze 
avond diverse zaken besproken aan de hand 
van de pijlers verkeersveiligheid, 
bedrijventerrein en recente cijfers.  
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat de werkgroep 
veiligheid met een aantal enthousiaste 
bewoners nu echt van start is gegaan! 
 
Nieuwe oeververbinding 
De afgelopen weken zijn de plannen voor een 
nieuwe oeververbinding en de reacties daarop 
van diverse wijken in Capelle a/d IJssel, 
Rotterdam, Krimpen a/d IJssel en Ridderkerk in 
het nieuws geweest. Het WOP bestuur is bij 
een aantal informatie bijeenkomsten geweest. 
Met name de positieve en/of negatieve 
gevolgen voor onze wijk hebben de aandacht. 
Wij zijn met name geïnteresseerd in de 
gevolgen voor het drukke verkeer rond onze 
wijk, de Algerabrug, uitbreiding van woningen 
op het Rivium en Fascinatio. Op onze website 
www.wopwest.nl kunt u veel informatie vinden 
over de mogelijke nieuwe oeververbinding. Er is 
nog geen keuze gemaakt over de definitieve 
variant. WOP Fascinatio heeft een petitie online 
staan, zie hiervoor ook de link op onze website. 
Het bestuur heeft Dick van Sluis, wethouder in 
Capelle a/d IJssel, bereid gevonden om tijdens 
de bewonersavond een toelichting te komen 
geven op de plannen voor de nieuwe 
oeververbinding en de daaraan gerelateerde 
gevolgen voor de verkeerssituatie in Capelle a/d 
IJssel. 
 
Project vijvergebied / Knop-Op / 
Dierenweide 
De WOP’s van Capelle-West en ’s Gravenland 
zijn in samenwerking met de buurtgroep en de 
beheerders van de dierenweide een project 

gestart om het gebied rond de vijver een 
grote opknapbeurt te laten geven en de 
mogelijkheden aldaar voor recreatie te 
verbeteren. Wij gaan gesprekken aan met 
diverse instellingen om een breed gedragen 
totaalplan te kunnen aanbieden voor de 
financiering. Aandachtspunten zijn o.a.: 

- Toegankelijkheid voor iedereen 

- Ophogen aanleggen paden 

dierenweide 

- Recreatie / fitness 

- Educatie 

- Variatie in beplanting 

- Mogelijkheden in gebruik gebouw 

Knop-Op 

- Vrijwilligers 

Wilt u meedenken of meewerken aan dit 
project dan kunt u zich aanmelden via de 
mail (bestuur@wopwest.nl). 
 
Van de voorzitter die plots afwezig was 
Veel bewoners van onze wijk West hebben 
de afgelopen maanden bij de bestuursleden 
van het WOP geïnformeerd naar de reden 
van mijn afwezigheid tijdens 
bewonersbijeenkomsten en andere 
bijeenkomsten. 
Afgelopen november bemerkte mijn 
omgeving dat ik niet goed kon praten en ook 
dat mijn motoriek haperde. Onderzoek wees 
uit dat ik een hersentumor heb die direct 
medische behandeling nodig had. Deze 
maandenlange  behandeling is goed 
aangeslagen en ik voel mij alweer fysiek en 
mentaal sterker worden.  De tumor is nog 
niet weg maar wel een stuk kleiner. 
De komende tijd zal ik verder werken aan 
mijn herstel en regelmatig voor controle 
naar het ziekenhuis moeten. Pas na de 
zomer beslis ik of ik mijn taken als voorzitter 
van WOP-West weer op mij kan nemen. 
Het dagelijks bestuur van de WOP heeft mijn 
wegvallen goed opgevangen en de inzet van 
het WOP voor onze wijk gaat onverminderd 
voort. 
Ik wil iedereen bedanken die mij in deze 
periode een hart onder de riem heeft 
gestoken en mij heeft bijgestaan om deze 
strijd aan te gaan. 
 
Groet, Ben Lansbergen 
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Dank aan onze vrijwilligers 
De afgelopen jaren hebben enthousiaste 
vrijwilligers zich bezig gehouden met het 
melden en opruimen van zwerfafval bij 
afvalcontainers en het adopteren van een 
hangende bloembak. Het bestuur wil hun 
hartelijk danken voor hun inzet en 
betrokkenheid. Bewoners kunnen nu gebruik 
maken van de app BuitenBeter of Irado voor 
meldingen over o.a. zwerfafval en voor het 
aanvragen van planten / plantenbakken kan dat 
via Maak Capelle.   
 
Notulist(e) gezocht 
Het bestuur van WOP-West is op zoek naar een 
(wijk)bewoner die interesse heeft om de 
notulen te gaan verzorgen tijdens de 
bestuursvergaderingen en de 
bewonersbijeenkomsten. Wij hebben hiervoor 
een vergoeding ter beschikking. Mocht u 
interesse hebben, stuur dan een mail naar 
bestuur@wopwest.nl.  
 
BuitenBeter app 
We willen natuurlijk allemaal dat onze wijk er 
netjes en verzorgd uit blijft zien, geen 
zwerfafval, kapotte straatverlichting, 
losliggende stoeptegels etc. Voor het melden 
van dit soort constateringen aan de gemeente 
is er een app voor op uw smartphone; 
BuitenBeter. Het werkt eenvoudig, maak een 
foto, geef de locatie aan, omschrijf de melding 
en verstuur. De app zorgt ervoor dat uw 
melding direct terecht komt bij de gemeente 
Capelle a/d IJssel. U kunt de app vinden in 
zowel de Playstore voor Android telefoons als in 
de Appstore voor iPhones. De vuilophaaldienst 
Irado heeft ook een app waarmee meldingen 
kunnen worden gedaan. 
 
  
      

 

 

Agenda bewonersbijeenkomst 
donderdag 16 mei om 20:00 uur in het 
Buurtcentrum. 
 

1) Opening 

2) Welkom  

3) Ingekomen stukken 

4) Nieuwe oeververbinding: Wethouder 

Dick van Sluis  

(o.a. Hoofd verkeersinfrastructuur ) 

5) Voorstellen wijkagent Mark Kornet / 

Arnoud de Best 

6) Presentatie Dura Vermeer, 

werkzaamheden EMK terrein 

7) Voorstellen / presentatie 

wijkbrandweer ( onder voorbehoud ) 

8) Werkgroepen 

9) Algemene zaken 

10) Rondvraag 

11) Afsluiting 

12) Borrel en een hapje 

Voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst 
om 19:30 uur is er de mogelijkheid om met 
vertegenwoordigers van de gemeente een 
afspraak te maken. Ook zal wijkagent 
Arnoud de Best dan al aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter a.i.: Jos Mosmans 

Secretaris: Frank Coomans / Ruud Verschoor 
Penningmeester: Henk Stouten 

email: bestuur@wopwest.nl 

Buurtcoach: Arjan de Weger 

e-mail: a.deweger@welzijncapelle.nu 
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