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Agenda WOP Capelle-West 
bewonersbijeenkomst 28 november 

 
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie : Buurtcentrum Capelle-West 
   Willem Barentszstraat 3 
   2901 BG Capelle aan den IJssel 
 
Agendapunten 
20.00 uur Opening 
20.05 uur Welkomstwoord 
20.10 uur Ingekomen stukken   
20.15 uur Notulen bewonersbijeenkomst 16 mei 
20.20 uur Wijkveiligheidsplan door Bert Heemskerk 
20.35 uur Burgemeester Peter Oskam functie WOP 
20.45 uur Wat verwachten bewoners West  
21.15 uur Wonen nieuwbouw / verkoop / plannen 
21.20 uur Vijverproject 
21.25 uur Algemene zaken 
21.45 uur Rondvraag 
21.55 uur Afsluiting 
22.00 uur Hapje en drankje 
22.30 uur Einde bewonersbijeenkomst 
 
Hoe verder met het WOP-West. 
De laatste bijeenkomsten van het WOP-Capelle West zijn 
matig tot slecht bezocht. Als bestuur vragen wij ons af 
wat daar de oorzaak van is. 
Tijdens het maken en presenteren van de Toekomst 
Agenda was er veel enthousiasme en veel draagvlak. Met 
die agenda zijn wij aan de slag gegaan. De gemeente 
heeft het plan met veel enthousiasme opgepakt en als 
voorbeeld gebruikt hoe het ook kan om bewoners te 
betrekken bij hun wijk. Daar waar wij jaren twijfels 
hadden over de inzet van gemeente en andere partners, 
is het nu net andersom. Wij krijgen veel waardering van 
de gemeente en de andere partijen maar zien wij u, als 
bewoner, niet meer op onze bijeenkomsten verschijnen. 
Hebben wij nog draagvlak en zijn wij met de juiste 
onderwerpen bezig? Of geeft u juist ons het vertrouwen 
en gaat u er van uit dat het wel goed komt? Wij weten 
het niet en dat is niet goed voor de motivatie.  
 
 
 

 
 
 
In de laatste bestuursvergadering hebben wij hier een 
uitvoerige discussie over gehad. Wij hebben  besloten om 
door te gaan en meer thematische bijeenkomsten te 
gaan houden. Ook kijken en zoeken wij meer aansluiting 
bij het WOP-’s-Gravenland om bijv. gezamenlijke 
bijeenkomsten te houden. 
Kom naar onze volgende bijeenkomst en/of laat ons via 
mail en/of sociale media weten hoe u over het WOP 
denkt en of wij ons beleid moet aanpassen.  
 
160 Blije bewoners in Capelle-West en ’s Gravenland 
Op 8 oktober konden op initiatief van de Leef je uit 
foundation 160 bewoners mee uit varen op een 
rondvaartboot van de Spido. 
De Leef je uit foundation heeft als doel ouderen eens in 
het zonnetje te zetten, omdat deze groep in veel gevallen 
niet de aandacht krijgt die zij verdient.  
De rondvaart van 3 uur door de Rotterdamse haven 
bracht bij menigeen herkenning en verbazing en gaf veel 
gesprekstof aan de tafels. Gedurende de vaart werd er 
een heerlijke lunch geserveerd. 
Het WOP Capelle-West was ook betrokken bij de 
organisatie en samen met o.a. de buurtgroep Capelle-
West, SWC en Havensteder konden 160 bewoners een 
onvergetelijke dag krijgen. 
Na afloop van de boottocht werd men verrast met een 
tas van de Leef je uit foundation waarin een heerlijk 
Rotterdams kaaspakket zat. In de bus werden de 
bewoners nog eens extra in het zonnetje gezet met een 
tas van de gezamenlijke organisaties die hebben 
meegewerkt. In de tas o.a. amaryllisbol, worst, 
kruidnoten, mandarijn en snoep van de lokale winkeliers 
uit Capelle-West aangeboden door WOP Capelle-West. 
Een mooie dag die volledig voldeed aan het doel van de 
Leef je uit foundation en aan één van de speerpunten 
van de Toekomstagenda van WOP Capelle-West namelijk 
welzijn van ouderen. 
 
Buurtbus update 
De buurtbus rijdt nu een aantal maanden ter vervanging 
van de opgeheven lijn 95. Er zijn wat aanloopproblemen 
geweest zoals defecte bussen, in de files staan, te vroeg 
bij bushaltes. Eind oktober is er een eerste evaluatie 
geweest. WOP Capelle-West heeft de ervaringen 



verzameld van een aantal passagiers en deze besproken 
in het overleg met gemeente en de buurtbusvereniging. 
Deze evaluatie heeft geresulteerd in een aantal 
aanpassingen waaronder route lijn 606 en haltetijden. 
Voor de laatste informatie over de buurtbuslijnen 606 en 
607 verwijzen wij u naar de website : 
www.buurtbuscapelle.nl 
 
Voortgang vijverproject 
Eind augustus heeft het projectteam het plan 
aangeleverd bij het Denk en Doe Mee voor nut en 
gebruik van de vijver, Knop-Op en de dierenweide en het 
gebied daaromheen. In september hebben wij een 
presentatie aan de commissie gegeven met uitleg over 
het project en onderbouwing van de aanvraag voor 
300.000 euro.  
Op het moment van schrijven heeft het projectteam nog 
geen beslissing ontvangen van de commissie en de 
gemeente over het al dan niet toewijzen. Wij zijn echter 
positief gestemd gezien alle reacties die wij hebben 
ontvangen naar aanleiding van het plan en de 
presentatie. 
Het projectplan kunt u lezen op onze website 
www.wopwest.nl 

 
Nieuwe ontwikkelingen Aert van Nessstraat 1 
Een delegatie van het bestuur van WOP Capelle-West is 
op maandag 7 oktober jl uitgenodigd door de eigenaren 
van Aert van Nessstraat 1 waar samen met de 
ontwikkelaar is ingegaan op de transformatie van dit 
pand naar een woonbestemming. 
In het plezierige gesprek werd ingegaan op die plannen, 
die overigens nog niet definitief zijn omdat men in 
afwachting is van toestemming van wijziging van het 
bestemmingsplan. 
In ieder geval zullen er 28 appartementen worden 
gerealiseerd waarbij nu reeds is bepaald dat de    
appartementen zullen vallen in de zogenaamde 
onderkant van de vrije sector. 
Tevens komt in de plannen voor een uitbreiding van het 
aantal parkeerplaatsen waardoor en geen overlast zal zijn 
met betrekking tot dat parkeren. 
Zodra de plannen definitief zijn, zullen we de eigenaren 
en ontwikkelaar uitnodigen voor een presentatie hiervan 
tijdens een bewoners bijeenkomst. 
 
Heeft het WOP Capelle-West een financieel budget? 
Jaarlijks ontvangt het WOP een budget van de gemeente 
gebaseerd op het aantal bewoners in de wijk. Voor 

Capelle-West is dat ongeveer 18.000 euro per jaar. Wat 
doet het bestuur met dat geld? 
Er zijn 2 potten waarin het geld beschikbaar komt 
Maak Capelle : Hier gaat ongeveer 10.000 euro in dat 
wordt besteed aan aanvragen die komen van bewoners 
en organisaties die een bijdrage vragen voor een 
activiteit in de wijk. Het WOP Capelle-West draagt 
bijvoorbeeld bij aan de speelweek van de buurtgroep 
Capelle-West, straat BBQ’s, beheer dierenweide en nog 
een aantal andere initiatieven. 
Kas van ongeveer 8.000 euro. Hiervan worden o.a. 
bestuurskosten, nieuwsbrieven, bloembakken en 
uitgaven zoals de goodybags voor de onlangs gehouden 
Spido boottocht voor 160 ouderen. 
Verder is er nog een reservering van 9.000 euro voor het 
kunstwerk dat in de kleine zeeheldenbuurt zal worden 
geplaatst. 
  
Opgavegericht werken 
Als partner van de gemeente zijn wij als WOP samen met 
de andere partners  Politie, Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) , Stichting Welzijn Capelle (SWC) , Havensteder, 
Economisch Netwerk Capelle (ENC), Sportief Capelle en 
de Gemeente eind 2018 het PACT van Capelle aan 
gegaan.  
Met dit PACT hebben wij de commitment met elkaar 
uitgesproken om op wijk- en buurtniveau met elkaar aan 
de slag te gaan.  Als WOP nemen wij deel aan het Breed 
Overleg van onze wijk waar ook de partners van het PACT 
aan deelnemen alsmede allerlei andere organisaties, en 
instanties die actief zijn in onze wijk. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de scholen, de kerk, de buurtgroep, de 
bibliotheek en verschillende zorginstellingen. Tijdens 
deze overleggen bespreken wij met elkaar wat er speelt 
in de wijk, zowel positieve zaken als ook de dingen die 
minder goed gaan.  Met elkaar bepalen we waar het 
accent op moet liggen, waar we gezamenlijk de 
schouders onder willen zetten. Samen bepalen we de 
koers. Dit zijn de zogenoemde opgaven. Voor elke 
opgave is een opgaveteam samengesteld van partners 
die met elkaar met deze opgave aan de slag gaan. Deze 
teams zijn niet statisch en kunnen tussendoor aangevuld 
worden met andere partners maar ook bewoners zijn 
meer dan welkom om in een opgaveteam plaats te 
nemen.  
Het hele verhaal over Opgavegericht werken en wat het 
WOP Capelle-West daarin voor rol speelt kunt u vinden 
op onze website www.wopwest.nl

 
 

 
 

 
 

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