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Terugblik bewonersavond 30 januari 

 

Het bestuur van WOP Capelle-West kijkt tevreden terug op 

een avond met veel aanwezige bewoners waarbij zeer 

nuttige informatie is gegeven door de gastsprekers. 

  

Op onze website www.wopwest.nl kunt u een aantal 

presentaties nalezen en ook de contactinformatie vinden 

van de sprekers. 

 

De parkbeheerder van het bedrijventerrein, Ron Verhage, 

heeft een zeer uitgebreid verslag gedaan over de daar 

geplaatste camerabewaking en de procedures die moeten 

worden gevolgd voor het bekijken van de beelden. De 

privacy van de bewoners komt niet in het geding was de 

belangrijkste conclusie.  

 

Onze nieuwe wijkagent, Nick van den Bogaart, heeft op 

zijn webpagina van het WOP een link geplaatst van de 

Autoriteit Persoonsgegevens over cameratoezicht in en 

rond woningen. 

 

Het conceptverslag van deze bewonersavond kunt u lezen 

op www.wopwest.nl  

 

Vooruitblik bewonersavond 16 april 
 

In de vorige nieuwsbrief en tijdens de bewonersavond van 

30 januari heeft het bestuur aan de bewoners gevraagd 

welk thema zij graag besproken willen hebben tijdens de 

bewonersavond van 16 april. 

 

Hier is weinig reactie op gekomen. U kunt nog altijd uw 

voorstel aan ons doorgeven via bestuur@wopwest.nl  

 

Wat wij in ieder geval gaan doen deze avond is u een 

update geven over de diverse zaken waar het bestuur zich 

momenteel mee bezighoudt zoals wonen, welzijn en 

veiligheid. Definitieve agenda komt op www.wopwest.nl  

 

Deze avond in het Buurthuis begint zoals gebruikelijk om 

20.00 uur.  

 

Voorafgaand aan de vergadering bestaat de gelegenheid 

om vanaf 19.30 uur persoonlijk te spreken met 

vertegenwoordigers van de gemeente. Als u dit wilt doen 

gelieve dan eerst een afspraak te maken met de 

desbetreffende vertegenwoordiger.  

 

U kunt hiervoor het telefoonnummer 14010 bellen. 

 

 

 

Top 5 ergernissen die in onze wijk leven 

 

Het bestuur verneemt graag van u wat uw grootste 

ergernis is in Capelle-West waar wij als WOP bestuur 

samen met bewoners mee aan de slag kunnen gaan. 

 

Onze vraag aan u is enerzijds wat u nu het meest in onze 

wijk stoort en anderzijds welke mogelijke oplossing of 

maatregel volgens u mogelijk is. 

 

U kunt reageren via mail naar bestuur@wopwest.nl. 

Uiteraard zullen wij uw reactie anoniem houden tenzij u 

anders aangeeft in uw mail. 

 

De top 5 van de ingebrachte ergernissen zullen wij op de 

agenda zetten. 

 

 

5 Mei 2020 wordt 75 jaar vrijheid gevierd 
 

Op 5 mei dit jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid. De 

gemeente Capelle aan den IJssel organiseert op 5 mei op 

het Stadsplein en in het Isalatheater diverse activiteiten. 

 

Omdat niet alle bewoners fysiek zelf in staat zijn om 

daarbij aanwezig te zijn worden in samenwerking met de 

gemeente, de buurtgroep en het WOP een aantal bussen 

ingezet om bewoners te vervoeren naar het Stadsplein en 

weer terug. 

 

Op het moment van schrijven is er nog geen verdere 

informatie beschikbaar. Zodra die er wel is zal dit via 

diverse kanalen worden gecommuniceerd  

 

Babbeltrucmiddag en rookmelders 

 

In februari heeft het WOP samen met het Opgaveteam 

Ouderen en de stadsmariniers een middag georganiseerd 

om ouderen weerbaarder te maken tegen onbekenden die 

aan de deur komen en wat willen verkopen of 

binnenkomen. 

 

Deze middag werd druk bezocht en er werden 

verschillende situaties gespeeld door een aantal acteurs 

en actrices om duidelijk te maken wat er kan gebeuren en 

hoe vreemden druk uitoefenen om binnen te komen. 

Na afloop konden bezoekers zich opgeven voor een test. 

Binnen enkele maanden worden degenen die zich hebben 

aangemeld bezocht door een “onbekende”.  
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Deze “onbekende” doet zich voor als verkoper of iemand 

die de woning in wil. Getest wordt dan of de bewoner in 

de praktijk brengt wat er is gezegd tijdens de 

babbeltrucmiddag. 

 

Die middag was ook de wijkbrandweerman aanwezig. In 

gesprekken die hij had met bewoners bleek dat een aantal 

bewoners geen of een niet werkende rookmelder in huis 

heeft. Er is toen besloten, in overleg met het WOP, dat 

geïnteresseerden die die middag aanwezig waren zich 

konden aanmelden voor een rookmelder, gesponsord door 

het WOP. Er hebben zich 13 inwoners aangemeld en deze 

hebben allemaal een rookmelder van het WOP gekregen 

die door de brandweer is afgeleverd en geplaatst. Indien 

gewenst heeft de brandweer gelijk een veiligheidsinspectie 

van de woning gedaan en adviezen gegeven. 

 

Een leerzame middag die ook heeft bijgedragen aan de 

veiligheid in huis. 

 

Bestuursleden gevraagd 

 

Het bestuur van WOP Capelle-West bestaat momenteel uit 

5 bewoners. Graag zou het bestuur 2 nieuwe leden willen 

verwelkomen. Een groter bestuur vergroot ook het 

draagvlak van het WOP en zal een nog betere afspiegeling 

zijn van onze wijk.  

 

De bewonersavonden zijn een goed klankbord voor wat er 

zich afspeelt in Capelle-West en als bestuurslid ben je 

direct de wijkvertegenwoordiger naar organisaties zoals de 

gemeente, Havensteder en andere instanties in Capelle 

aan den IJssel. 

 

Het nieuwe Rivium 
 

De gemeente Capelle aan den IJssel is druk bezig om het 

nieuwe Rivium vorm te geven. Er zijn al diverse studies 

gedaan naar de gevolgen voor met name het verkeer en 

parkeren in de omliggende wijken. 

 

De nieuwe plannen voor de Rivium Boulevard, geen 

doorgaande weg meer, baart WOP Capelle-West en WOP 

’s Gravenland de nodige zorgen. Ondanks dat uit recente 

metingen is gebleken dat de verkeers-doorstroming geen 

extra verkeersdruk zal opleveren in ’s Gravenland en 

Capelle-west zijn wij toch van mening dat dit extra 

aandacht vereist. 

 

WOP Capelle-West en WOP ’s Gravenland werken in deze 

samen om de belangen en veiligheid van beide wijken te 

waarborgen. Er is toegezegd door de projectgroep van het 

nieuwe Rivium dat er de komende jaren nog een aantal 

verkeersmetingen zullen worden gedaan.  

 

Het vijverproject gaat van start 
 

Het is zover. Op 18 februari is de gezamenlijke aanvraag 

van WOP Capelle-West en WOP ’s Gravenland, verenigd in 

de Stichting WOP Ketensche Polder, voor de herinrichting 

van het Vijvergebied goedgekeurd. Het Denk en Doe Mee 

Fonds heeft de stichting € 300.000 toegekend voor de 

realisatie. 

 

De stichting bestaat uit 5 bestuursleden 

Jos Mosmans ( WOP Capelle-West ) voorzitter 

Ruud Verschoor ( WOP Capelle-West ) secretaris 

Rik Koenders ( WOP ’s Gravenland ) penningmeester 

Jan van Beemen ( WOP ’s Gravenland ) technische & 

project ondersteuning 

Yoek Kouwenhoven ( Bewoner ‘s Gravenland )  

 

De naam Stichting WOP Ketensche Polder is gebaseerd op 

een gemeentekaart van Capelle aan den IJssel uit 1866. 

Het gebied waarin Capelle-West, ’s Gravenland en Kralingse 

Veer liggen wordt Ketensche Polder genoemd op die kaart.  

 

Om alle plannen die zijn beschreven in het document 

Herinrichting Vijvergebied, zie www.wopwest.nl , te toetsen 

en uit te voeren zal er de komende tijd veel werk moeten 

worden verzet met betrokken partijen zoals gemeente, 

Welzijn Capelle, beheerder Knop-Op, Dierenweide, 

Buurtgroep etc. en vanzelfsprekend ook de bewoners. 

Er zal een website van de Stichting komen om u op de 

hoogte te houden. Zodra deze website live gaat zal er een 

link komen te staan op de website van www.wopwest.nl 

 

De komende bewonersavond van 16 april zullen wij u meer 

kunnen gaan vertellen over de voortgang en zullen de 

bestuursleden van de Stichting aanwezig zijn. 

 

Nieuwe oeververbinding en Algeracorridor 
 

Op onze website www.wopwest.nl kunt u de zienswijze 

vinden die de groep IMPACT heeft ingediend naar 

aanleiding van de nieuwe oeververbinding. 

 

Onze voormalige wethouder Dick van Sluis heeft tijdens 

een bewonersavond van het WOP uitgebreid verteld over 

de nieuwe oeververbinding en de mogelijke gevolgen en 

oplossingen voor de Algeracorridor. 

 

Voor Capelle-West is het natuurlijk van belang dat onze 

leefomgeving en luchtkwaliteit niet verslechterd maar 

verbeterd. In de zienswijze wordt daar aandacht aan 

besteed

 

Contactgegevens WOP Capelle-West 
Voorzitter: Jos Mosmans 
Secretaris: Frank Coomans 
Penningmeester: Henk Stouten email: bestuur@wopwest.nl 
Buurtcoach: Arjan de Weger e-mail: a.deweger@welzijncapelle.nu 

www.wopwest.nl  
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