
 

In deze Nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
- WOP-bijeenkomst op 8 december a.s. 
- Afscheid wijkwethouder Frank Koen 
- Oproep voorzitter en secretaris 
- Ville Fleuri in de Redebuurt 
- Kunst in de buitenruimte 
- Containeropstelplaats Buurtcentrum 
- Sanering EMK-terrein Krimpen ad IJ. 
 
WOP-bijeenkomst 8 december a.s. 
Dinsdagavond 8 december a.s., aanvang 
20.00 uur, zal er weer een WOP-
bijeenkomst gehouden worden. De 
locatie is Buurtcentrum Capelle-West, 
W. Barentszstraat 3 te Capelle-West. Op 
de agenda staat o.a. het maaibeleid, 
voorlichting over sanering EMK-terrein in 
Krimpen aan den IJssel, kunst, parkeren 
in de Kleine Zeeheldenbuurt, bereikte 
resultaten van de afgelopen periode en 
het afscheid van wijkwethouder Frank 
Koen. Zoals gebruikelijk sluiten we voor 
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. Voorafgaand aan de WOP-
bijeenkomst (vanaf 19.15 uur) houden 
de volgende personen spreekuur in het 
wijkcentrum: 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 2016  
De nieuwe data voor 2016 zijn nog niet 
bekend, vanwege het aantreden van een 
nieuwe wijkwethouder. 

Afscheid van onze wijkwethouder Frank Koen 
In onze vergadering van 8 december a.s. 
nemen we afscheid van onze 
wijkwethouder, burgemeester Frank 
Koen. Hij heeft aangegeven dat hij geen 
nieuwe ambtstermijn ambieert en zal dus 
per 1 januari 2016 geen burgemeester van 
Capelle aan den IJssel meer zijn. Voor 
onze wijk betekent het dat wij afscheid 
moeten nemen van een zeer betrokken 
wijkwethouder die ons af en toe goede 
raad gaf en onze belangen bij de 
gemeente behartigde. Voor onze WOP 

vergaderingen hield hij voor de bewoners in onze wijk spreekuur 

en had hij een luisterend oor. BURGEMEESTER BEDANKT !! 
 
Oproep voor nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris 
Het bestuur van WOP Capelle-West is 
door het al eerder aangekondigde 
aftreden van  de secretaris en kort 
daarna onverwacht ook van de 
voorzitter,  dringend op zoek naar 
nieuwe mensen die bereid zijn om 
zitting te nemen in het bestuur van 
WOP Capelle-West. De secretaris 
fungeert als spil van de vereniging, 
notuleert onze vergaderingen en 
ontvangt en behandelt de post en e-mail en is redacteur van onze 
Nieuwsbrief. Ook is de secretaris vaak het eerste aanspreekpunt. 

De voorzitter die wij zoeken, zit de 
bestuursvergaderingen en de WOP 
bijeenkomsten voor. Het gaat 
gemiddeld om 1 vergadering per 
maand. Hebt u ervaring met 
secretariaatswerk of voorzitterschap 
en wilt u een positieve bijdrage 
leveren aan de wijk en al de belangen 
die er spelen, neemt u dan contact op 
met  Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06- 
34658254 of n.metz@buurtkracht.nu. 
  

Opfleuren straten na ophoging Redebuurt 
Ook dit jaar is er wijkleefbaarheidbudget voor Ville Fleuri 
beschikbaar. Dit budget is door de gemeente aangewezen voor het 
opfleuren van bepaalde buitenruimten. Omdat straks de Redebuurt 
is opgehoogd en alle straten er weer mooi bij liggen, is opfleuring 
van deze straten mogelijk gewenst. Het WOP nodigt uit om ideeën 
voor deze buurt of andere buurten m.b.t. het opfleuren van straten 
door te geven. Contactgegevens, zie onderaan de achterzijde.  
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Kunst in de buitenruimte 
Eerder deze maand heeft u in uw brievenbus de flyer “Kunst in Capelle-West, dat bepaalt U” ontvangen. Hierbij 
nogmaals de oproep om ideeën aan te leveren voor kunst in de buitenruimte. Wat zou u in uw wijk aan kunst 
willen zien, wat houdt kunst voor u in en welk ideeën heeft u zelf? Of kunt u samen met uw buren of 
onderneming bedenken om de kunst in uw wijk te creëren en te bepalen?  
Tijdens de WOP-vergadering op dinsdag 8 december a.s. krijgt u de kans om uw idee individueel, als straat, 
als winkeliers, als school, als groep of als onderneming voor kunst in de buitenruimte te presenteren! 
Contactpersoon voor het opfleuren en ideeën m.b.t. kunst in de buitenruimte is Novita Metz, sociaal makelaar 
bij welzijnsorganisatie Buurtkracht, te bereiken via 06-34658254 of e-mail naar n.metz@buurtkracht.nu. 
 

Ondergrondse containers op het parkeerterrein bij het Buurthuis aan de Willem Barentszstraat 
Tot voor kort stonden er vuilcontainers voor onze wijk bij het Buurthuis. Door het bijplaatsen van extra 
containers ging het steeds meer lijken op een industrieterrein met schots en scheef geplaatste afvalbakken, 
waar ook door bewoners niet erg zorgvuldig mee werd omgegaan. Vaak stak de vuilnis uit de containers of werd 
afval naast de containers geplaatst. Op verzoek van het WOP Capelle-West en in overleg met de gemeente 
Capelle aan den IJssel is onderzocht of het plaatsen van ondergrondse containers mogelijk -  en binnen het 
budget mogelijk -  was. Na veelvuldig overleg met José Middelkoop is het gelukt de ondergrondse containers te 
laten plaatsen. Beoordeelt u het zelf maar aan de hand van de foto’s. 

  

Sanering EMK-terrein in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel  
Het EMK-terrein in de Stormpolder in Krimpen ligt recht tegenover de Kleine Zeeheldenbuurt van Capelle-West. 
In Capelle-West heeft de zorg om milieu en gezondheid altijd hoog in het vaandel gestaan. Vaak is aandacht 
gevraagd voor zaken zoals baggeren en sluipende bodemvervuiling op het Albatrosterrein.  
Op de WOP bijeenkomst van 8 december a.s. staat de sanering van het aan de overzijde gelegen EMK-terrein 
op de agenda. In een WOP-vergadering werden wij geattendeerd op het opengraven van het EMK-terrein voor 
een definitieve sanering. De laatste keer dat 
het terrein voor controle is open gegraven, 
heeft dit zeer veel stank en 
gezondheidsklachten veroorzaakt. Om die 
reden hebben wij om een voorlichtings-
bijeenkomst gevraagd. Onze zorgen zijn in 
een brief overgedragen aan de Commissaris 
van de Koning en de gemeenten Krimpen - 
en Capelle aan den IJssel. Op de gevraagde 
voorlichtingsbijeenkomst zullen aanwezig 
zijn: vertegenwoordigers van de beide 
gemeentes Krimpen - en Capelle aan den 
IJssel, de GGD en de milieudienst DCMR. 
Belangrijk genoeg dat u naar de uitleg komt 
luisteren. Overlast moet immers zo goed 
mogelijk voorkomen worden. 
 

Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter: vacant; Secretaris: vacant (a.i. Aart Saly, bestuur@wopwest.nl); Penningmeester: Henk Stouten. 
Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06-34658254; e-mail: n.metz@buurtkracht.nu. 
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