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Bewonersavond 15 juli gaat niet door 
 

Wellicht heeft bij u de Coronamoeheid al toegeslagen. Dag 

in dag uit worden we geconfronteerd met dit virus en de 

verschrikkelijke gevolgen voor onze samenleving. Toch is 

het voor u en uw omgeving noodzakelijk dat we ons 

allemaal houden aan de maatregelen om de uitbraak 

onder controle te krijgen.  

 

Het bestuur van WOP Capelle-West heeft daarom besloten, 

in overleg met WOP ’s Gravenland, om de bewonersavond 

van 15 juli niet door te laten gaan.  

 

Deze avond zouden we samen doen met het WOP van   

’s Gravenland. De overweging om nu al te beslissen dat 

deze bewonersavond niet doorgaat heeft een aantal 

redenen : 

1) De geplande locatie Rijckehove is een risicogebied 

voor de bewoners en een extra bezoek van een 

verwachte 100 extra wijkbewoners zal het gevoel 

van veiligheid wegnemen. 

2) De onzekerheid over de maatregelen die kunnen 

worden genomen de komende tijd door de 

regering. 

3) Veiligheid voor onze wijkbewoners moet 

gegarandeerd zijn. 

4) De 1,5 meter samenleving is moeilijk te handhaven 

tijdens een grote bijeenkomst. 

5) Wordt er een nieuw maximum gesteld aan hoeveel 

personen er samen mogen komen op 1 plek? 

6) Het bestuur begrijpt dat iedereen in deze tijd zijn 

eigen overwegingen heeft over zin en onzin van 

Coronamaatregelen. Wij kiezen voor de veiligheid 

en gezondheid van onze medemens.  

 

De eerstvolgende bewonersavond staat gepland op 26 

november. De komende maanden zal duidelijk worden hoe 

het gaat met onze samenleving en of het Coronavirus 

onder controle is. Over het al dan niet doorgaan van de 

bewonersavond in november zullen we u tijdig op de 

hoogte brengen. 

 

 

Blijf zoveel mogelijk thuis 

Was uw handen regelmatig 

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

Gebruik papieren zakdoekjes 

Schud geen handen 

Bewaar 1,5 meter afstand 

 

 

 

 

 

Gaan werkzaamheden WOP nog wel door? 
 

Het bestuur is natuurlijk ook beperkt in zijn mogelijkheden 

om lopende zaken door te laten gaan. In dit digitale 

tijdperk zijn er gelukkig instrumenten om met elkaar te 

kunnen blijven communiceren en zaken te bespreken. 

Indien nodig maken we gebruik van video-vergaderen met 

de bestuursleden en andere partijen, 

 

Het bestuur is dus nog steeds actief bezig voor u en onze 

wijk Capelle-West. Waar zijn we momenteel o.a. mee bezig: 

  

1) Up to date houden van de website www.wopwest.nl 

2) Informatiekaart met belangrijke telefoonnummers 

en informatie is bijna klaar. Deze zal worden 

verspreid onder alle huishoudens in Capelle-West. 

3) Top 5 ergernissen zoals gevraagd in de vorige 

nieuwsbrief. 

4) Overleg met Havensteder over hun woningbestand 

in Capelle-West. 

5) Overleg met Stichting welzijn Capelle over zorg 

voor ouderen in de wijk tijdens deze Coronacrisis 

6) Verzoeken voor bijdragen, o.a. voedselbank, 

behandelen. 

7) Evides gevraagd naar verklaring waarom er al 

maanden (drink)water in het riool en sloten wordt 

gespuid. Evideskastjes. 

8) Bouw Commandeur gestart + verkeersmaatregelen 

Kinsbergenstraat / van Speykstraat.  

9) Overleg over vijvergebied met Stichting WOP 

Ketensche Polder 

10) Algemeen vinger aan de pols houden en luisteren 

naar bewoners wat er speelt in Capelle-West. 
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Ergernissen die in onze wijk leven 

 

In de laatste Nieuwsbrief hebben wij u gevraagd naar 

ergernissen die u ervaart in onze wijk. Die zijn er gezien 

de reacties die we hebben ontvangen. In willekeurige 

volgorde : 

 

1) Straatbeeld onverzorgde tuinen en openbaar 

groen. 

2) Onderhoud achterpaden ( niet van de gemeente ) 

3) Parkeerruimte en parkeergedrag busjes 

4) Verwaarlozen woning 

5) Hondenpoep 

6) Zwerfafval en grofvuil bij containers 

7) Loslopende honden 

8) Sluipverkeer 

9) Lawaaioverlast 

10) Snelheid verkeer 

11) Fietspad onder de dijk niet voor 45km verkeer 

12) Afvaltoerisme 

 

 
Dumpen van grofvuil tijdens       Pasen 

 

Wensen 

 

Naast ergernissen zijn er ook een aantal wensen 

binnengekomen die aansluiten bij het oplossen van een 

aantal ergernissen. 

1) Omheinde honden-uitluitplekken met speelruimte 

voor de honden. 

2) Recreatieve fietsroutes 

3) Handhaving gebruik fietspaden 

4) Recreatiemogelijkheid aan de IJssel 

 

Evides kastjes in de wijk 
 

Tijdens de laatste bewonersavond is er een vraag gesteld 

waarom er op diverse plekken in de wijk kastjes staan van 

Evides drinkwater. Deze kastjes lozen constant water in het 

riool of in de sloot. Een enorme verspilling van drinkwater 

lijkt het. Het antwoord van Evides : Op diverse plaatsen in 

Capelle aan den IJssel heeft Evides zogenaamde 

monsterkasten staan waar monsters uit het eigen waterleidingnet 

worden genomen. Dit gebeurt in het kader van voortdurend 

onderzoek binnen het eigen verzorgingsgebied (Zuidwest 

Nederland) om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het drinkwater 

te blijven peilen en garanderen. Die monstername kan niet 

gebeuren met stilstaand water, maar het moet afgetapt worden 

van stromend water. Daarom ziet u monsterkasten continu 

afwateren. Evides is geen voorstander van verspilling en probeert 

dit water waar mogelijk in elk geval af te voeren op het 

oppervlaktewater, zodat het niet 'verloren' gaat. Als er geen goed 

alternatief is, moet het (helaas) in het riool.  

 

Nieuwbouw De Commandeur 
 

Bewoners in de omgeving van de Evertsenstraat hebben 

een brief gekregen van Mattone over de maatregelen die 

zijn genomen om transport naar de bouwplaats op een 

veilige wijze te laten plaatsvinden.  

Deze maatregelen leiden er wel toe dat een aantal 

parkeerplaatsen zijn komen te vervallen om te voorkomen 

dat er schade wordt gereden aan geparkeerde auto’s van 

bewoners. Helaas is het wel zo dat er meer parkeer-

plaatsen tijdelijk komen te vervallen dan dat er nieuwe 

tijdelijke parkeerplaatsen elders komen.  

Een aantal bewoners heeft aan Mattone hun zorg 

uitgesproken over deze actie en de onderbouwing ervan. 

Het WOP zal de komende maanden de voortgang blijven 

volgen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de situatie 

rond de Evertsenstraat maar ook naar de gevolgen voor 

de Admiraal Helfrichweg en Doormanstraat. 

 

 

Nawoord van de voorzitter 

 

Deze keer is de Nieuwsbrief enigszins somber gestemd. 

Corona is een ons overstijgend probleem met een grote 

impact op ons dagelijks leven. Dit in tegenstelling tot de 

genoemde ergernissen die we zelf ter hand kunnen nemen.  

 

Capelle-West is een kleine wijk waar velen elkaar kennen 

en elkaar ondersteunen. Natuurlijk hebben we de 

teleurstelling dat er door het Coronavirus onze contacten 

en onze “vrijheid” beperkt zijn geworden. Ondanks alle 

beperkingen zijn velen van ons en instanties zoals Welzijn 

Capelle steeds bezig om in contact te blijven met de 

bewoners en daar hulp te bieden waar nodig. Samen 

werken aan een mooie leefbare wijk is een prachtig doel 

en vergroot het plezier van samen leven. 
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