
 

In deze Nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
- WOP-bijeenkomst van dinsdag 9 

september a.s. 
- Even voorstellen: Diana Vrolijk 
- Buurtpreventie door wijkbewoners 
- Parkeertekort Kleine ZeeheldenBuurt 
- WOP Concert op 15 november 2014 
- Voorzitter WOP Capelle-West gezocht 
 
WOP-bijeenkomst 9 september a.s. 
Dinsdagavond 9 september, aanvang 
20.00 uur, zal er weer een WOP-
bijeenkomst gehouden worden. De 
locatie is Buurtcentrum Capelle-West, 
Willem Barentszstraat 3. Op de agenda 
staan o.a. de volgende onderwerpen: 
Waar hebben bewoners van Capelle-
West behoefte aan; Veranderingen in de 
jeugdzorg en de samenwerking tussen 
het WOP en de buurtpartners (o.a. 
gemeente en Buurtkracht). Het WOP is 
bedoeld voor alle bewoners uit de wijk. 
Naast bewoners zijn er ook vertegen-
woordigers aanwezig van de Gemeente 
Capelle a/d IJssel, de politie, 
Havensteder en andere betrokken 
organisaties om met elkaar die zaken te 
bespreken die voor de wijk van belang 
zijn. Voorafgaand aan de WOP-
bijeenkomst (vanaf 19.15 uur) houden 
de volgende personen spreekuur in het 
buurthuis: de wijkwethouder Frank 
Koen, de wijkagent Dirk den Ouden 
(vanaf 19.30 uur). Van de gemeente 
Capelle aan den IJssel de afd. Grijs en 
Groen José Middelkoop. U kunt bij hen 
terecht voor vragen en klachten in de 
privésfeer. Wilt u de wijkwethouder 
spreken, dan dient u vooraf telefonisch 
een afspraak te maken, tel. 010-
2848231. 
 
Data WOP – bijeenkomsten 2014  

- Dinsdag 9 december 2014 

 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Buurtcentrum Capelle-West, W. 
Barentszstraat 3. 

Even voorstellen: Diana Vrolijk 

 
Hallo bewoners van Capelle-West,   
 
Ik ben Diana Vrolijk en sinds 27 januari 
2014 werkzaam bij de gemeente 
Capelle aan den IJssel als de assistente 
van Team Wijkzaken.  
 
Naast het werken bij de gemeente volg 
ik de HBO-opleiding Office 
Management. Dit werk is een nieuwe 
uitdaging voor mij, die ik met veel 
enthousiasme tegemoet ga. Ik ben 
hiervoor werkzaam geweest als teamleider op een woning voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  
  
Ik ben voor alle zeven wijken van Capelle aan den IJssel 
inzetbaar en zal vooral op de achtergrond aanwezig zijn. Zo zal ik 
me ook met Capelle-West bezig houden door bijvoorbeeld het 
invoeren en beheren en evalueren van Pepperflow. Alle recente 
wijkwensen verwoord in de Toekomstagenda en het zogeheten 
Wijkuitvoeringsplan moeten voorzien worden van antwoorden. 
Pepperflow is een computerapplicatie, waar uw vragen en 
antwoorden van politie, Havensteder, Buurtkracht en gemeente 
worden ingevoerd. Straks is duidelijk digitaal te zien, te volgen, 
te sturen hoe bepaalde zaken ervoor staan en wie er 
verantwoordelijk is voor de uitvoering en dan met name de 
voortgang van alle dan nog openstaande wijkverbeterpunten. 
Afstemming van wijkagenda’s en ondersteuning op financieel 
gebied komen eveneens op mijn pad. Zo mogelijk zal ik in de 
toekomst enige nader te benoemen projecten coördineren. 
 
Daarnaast vind ik het specifiek interessant om de ontwikkelingen 
langs de IJssel qua werkgelegenheid te volgen, met daarbij de 
opvallend nadrukkelijke positieve bemoeienis van de bewoners 
en het wijkoverlegplatform.  
 
Het is een drukke werkplek, waar van alles in heel hoog tempo 
gebeurt: van kleine aandachtszaken tot heel grote. Het is ook 
een heel inspirerende werkplek, hoe een klein team zich zo 
intens inspant voor het bewonersbelang in de stad en de wijken. 
Ik heb het naar mijn zin en wie weet zien we elkaar al snel 
tijdens een WOP-vergadering.  
 
Groeten, 
 
Diana Vrolijk 
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Buurtpreventie door wijkbewoners in ‘s-Gravenland en Capelle-West! (door Sjors Los) 
Vanaf mei 2010 zijn wij als Wijkbewoner.nl 
actief in de wijken Capelle-West en ‘s-
Gravenland. U heeft ons vast wel eens op 
vrijdagavond door de straten zien lopen; 
mannen en vrouwen herkenbaar aan de 
groene hesjes met het logo en de tekst 
Wijkbewoner.nl. Wij lopen door de wijk en 
signaleren wat kapot of onveilig is, gaan in 
gesprek met jong en oud (dat kan ook 
gewoon een vriendelijke groet zijn) en 
geven wanneer nodig signalen door aan de 
Gemeente, politie en handhaving, waarmee 
wij afspraken gemaakt hebben. Het team 
van Wijkbewoner.nl bestaat momenteel uit 
20 à 25 bewoners. Ons streven is om 100 
wijkbewoners (m/v) bij het project te 
betrekken. Momenteel lopen wij om de 14 
dagen in groepjes van circa 3 wijkbewoners. 
 

Wijkbewoner.nl is op zoek naar wijkbewoners die met ons mee willen doen!  
 

Waarom zou je meedoen? Omdat het leuk is om andere buurtbewoners te leren kennen; je houdt van netheid 
op straat en je wilt op de hoogte blijven van wat er in onze wijken gebeurt. Daarnaast is het goed voor je 
conditie en je helpt onze jongeren op te groeien in een wijk waar het fijn en veilig vertoeven is.  
 
Meld u aan en kijk op onze website: http://www.wijkbewoner.nl. Dit wijkbewoner c.q. buurtpreventie-project 
wordt mede ondersteund door de gemeente Capelle aan den IJssel, de Politie en Buurtkracht. 
 
Parkeertekort Kleine Zeeheldenbuurt 
In de vergadering van 4 maart 2014 van het Wijkoverlegplatform (WPO-West) hebben wij tijd ingeruimd voor 
een burgerinitiatief van de bewoners van de Kleine Zeeheldenbuurt die al vele jaren worstelen met een 
nijpend tekort aan parkeerplaatsen (er zijn 43 woningen en slechts 31 parkeerplaatsen). Ëén van de bewoners 
heeft  een handtekeningenactie onder de bewoners gehouden en alle bewoners van dit wijkje hebben 
getekend ter ondersteuning van het initiatief om aandacht te vragen voor het probleem. In de vergadering 
werd een powerpoint-presentatie getoond waarin het parkeerprobleem duidelijk in woord en beeld werd 
gebracht. Deze presentatie is samen met de handtekeningen aangeboden aan de wijkwethouder, 
burgemeester F. Koen met het verzoek dit probleem op het gemeentehuis kenbaar te maken. 
 
Inmiddels is vanuit de gemeente positief gereageerd op dit burgerinitiatief. De verwachting van de gemeente 
is dat aanleg plaats kan vinden in 2e kwartaal 2016 en dat in juni 2014 gemeld kan worden hoe zij invulling 
kunnen geven aan de voorstellen. 
 
WOP-West Concert – najaar 2014 
Vrijdag 15 november 2014 wordt voor de 10e keer het WOP-concert gehouden. Het beloofd dan ook een 
fantastische avond te worden! We geven u nu al de datum door van deze jubileumavond, zodat u deze alvast 
in uw agenda kunt noteren. 
 
Voorzitter WOP Capelle-West gezocht 
Als bestuur van WOP Capelle-West zijn we op zoek naar een voorzitter, die de bestuursvergaderingen en de 
WOP bijeenkomsten voorzit. Het gaat gemiddeld om 1 vergadering per maand. Heeft u ervaring met 
voorzitterschap en wilt u graag een positieve bijdrage leveren aan de wijk en al de belangen die er spelen, 
neemt u dan contact op met het bestuur. Stuur een e-mail naar bestuur@wopwest.nl of bel met de secretaris 
Piet Havenaar, tel. 010-2020608. 
 
Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter: vacature; e-mail: bestuur@wopwest.nl; Secretaris: Piet Havenaar, tel. 010-2020608; e-mail: 
bestuur@wopwest.nl; Penningmeester: Henk Stouten. Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06-34658254; e-mail: 
e.n.metz@buurtkracht.nu.  
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