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Van het bestuur 

 

Voorwoord 

 

De Toekomstagenda 2018 – 2022 die het voormalig bestuur van WOP Capelle-West heeft geschreven 

is ambitieus maar gaf het bestuur ook een fundament om mee te gaan werken.  

 

Na het presenteren van de Toekomstagenda is er een aantal wisselingen geweest in het bestuur. De 

nieuwe bestuursleden konden echter verder bouwen op datgene wat in de Toekomstagenda staat en al 

in uitvoering was. 

 

Helaas is 2020 niet een jaar geworden waarin het bestuur zich volledig kon richten op de verdere 

uitwerking van de Toekomstagenda. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de maatschappij “tijdelijk” 

anders is geworden. Het bestuur heeft hierdoor ook zijn weg moeten zoeken in wat wel en wat niet 

mogelijk is. 

 

In dit tussentijds bericht zullen wij u informeren over een aantal onderwerpen waar het bestuur mee 

bezig is of is geweest op het gebied van Wonen, Veiligheid en Welzijn, de 3 speerpunten van de 

Toekomstagenda. 

 

Het huidige bestuur is alle oud-bestuursleden dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid bij Capelle-

West.  

 

 

 

 

De positieve bijdrages van o.a. Daphne Verheijen-Blaauw, Arjan de Weger,  

Buurtgroep Capelle-West, Havensteder, winkeliers, wijkwethouder Peter Oskam, gemeente en vele 

anderen laten we natuurlijk niet ongenoemd. Hartelijk dank allen. 
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Wonen in Capelle-West 

De Toekomstagenda begon met een beschrijving van hoe bewoners van Capelle-West hun wijk 

beoordeelden in 2015. Is daarin wat veranderd ten opzichte van nu? Onderstaand een aantal 

belangrijke conclusies over 2017 ten opzichte van 2019; 

 

➢ Samenstelling van de bevolking is nagenoeg gelijk gebleven 

➢ Wijk krijgt als rapportcijfer een 7,6, dit was een 7,5 

➢ Score voor voorzieningen voor ouderen, jeugd, welzijn iets gedaald 

➢ Meldingen bij gemeente fors omlaag 

➢ Bereidheid om bij te dragen aan de wijk licht gedaald 

➢ Criminaliteit is gedaald 

➢ Gevoel van onveiligheid iets gestegen 

➢ Slechts 5% verwacht een voortuitgang van de wijk. Dit was 22% 

➢ 31% van de bewoners verwacht dat de wijk achteruit gaat. Dit was 26% 

 

Het is een nogal gemengd beeld waarbij moet worden aangetekend dat de resultaten natuurlijk mede 

afhankelijk zijn van het aantal inwoners dat heeft meegedaan aan de buurt enquête.  

 

Een volledig overzicht en de cijfers van de andere wijken kunt u ook vinden op  

www.capelle-ijssel.buurtmonitor.nl . Klik vervolgens op Totaaloverzicht 

 

Het opgaveteam Wonen van het WOP heeft de afgelopen 2 jaar o.a. het volgende gedaan; 

 

➢ Mogelijkheden van een tuintjesproject voor verwaarloosde tuinen 

➢ Constructief overleg met Havensteder over o.a. meedenken bij het toewijzen van  woningen, 

plannen voor de komende jaren, achterstallig onderhoud, verkoop winkelgalerij Doormanstraat. 

➢ Gesprekken met bewoners over hoe nieuwe bewoners te verwelkomen 

➢ Contacten met de BIZ Capelle-West over inrichting en beveiliging bedrijventerrein 

➢ Betrokken bij nieuwe opzet en route Buurtbus 

➢ Informatie verzamelen en bewoners informeren over nieuwprojecten zoals de Commandeur 

➢ Gevraagd naar de gebiedsvisie voor Capelle-West. Dit zal op termijn worden gedeeld met ons 

door de gemeente 

 

Veiligheid in Capelle-West 

Qua veiligheid waren en zijn er de nodige uitdagingen. Veiligheid staat altijd hoog op de agenda in 

gesprekken met de gemeente en veiligheidsdiensten zoals de politie. 

 

De gevaarlijke kruispunten bij de Poolvosweg en Aert van Nesstraat komen telkens terug in de 

gesprekken. Er is gewerkt aan het overzichtelijker maken van de kruisingen maar een allesomvattende 

oplossing is er nog steeds niet. Het fietspad wordt drukker door ander soort vervoersmiddelen zoals 

scooters, speedbikes, elektrische fietsen, steps etc.. In de toekomst kan dit nog drukker worden.     

http://www.capelle-ijssel.buurtmonitor.nl/
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Het mobiliteitsplan dat de gemeente aan het ontwikkelen is brengt naar verwachting duidelijkheid over 

wie, wat en waar gaat rijden. Het opgaveteam Veiligheid zal dan ook veel aandacht besteden aan de 

veiligheid onder aan de dijk. 

 

In samenwerking met de brandweer is er een actie geweest waarbij bewoners, die zich hadden 

ingeschreven voor een informatiemiddag over verkopers aan de deur, een brandmelder konden krijgen 

van het WOP. Deze brandmelder werd thuis geïnstalleerd door de brandweer waarbij de bewoner gelijk 

een brandveiligheid check van zijn woning kon laten doen. 

 

Tijdens een aantal bewonersavonden zijn er presentaties geweest over rampenplan c.q. ontruimingsplan 

voor Capelle-West, aanpak bodemverontreiniging EMK terrein, gevolgen nieuwe oeververbinding voor de 

zogenaamde Algera corridor.  

 

Het bedrijventerrein Capelle-West ( BIZ ) heeft een presentatie gegeven over de beveiligingscamera’s die 

zijn geïnstalleerd en hoe de privacy wordt gegarandeerd. Ook de veiligheid van het bedrijventerrein is 

uitgebreid besproken mede naar aanleiding van de brand met een tankwagen, overlast jongeren en 

vrachtverkeer. 

Het gevoel van veiligheid is helaas gedaald in onze wijk. Waar dat direct aan ligt zullen wij proberen 

te achterhalen. Wellicht dat een paar incidenten de afgelopen jaren dit gevoel van onveiligheid hebben 

vergroot. Om meer terugkoppeling te krijgen is het opgaveteam Veiligheid in het najaar een actie 

gestart om bewoners te betrekken bij de veiligheid in hun wijk. Ieder huishouden heeft hiervoor een 

brief van de gemeente ontvangen met daarbij een aantal gebundelde veiligheidskaarten met belangrijke 

info en telefoonnummers . 

 

De nieuwe wijkagenten hebben zich voorgesteld tijdens de laatste bewonersavond en in september 

hebben zij bewoners in de gelegenheid gesteld om persoonlijk kennis te maken. 

 

 

Welzijn in Capelle-West 

Het opgaveteam Welzijn heeft de afgelopen jaren de nodige activiteiten ontwikkeld en gedaan in 

samenwerking met Welzijn Capelle en de buurtgroep Capelle-West. 

 

Totdat Corona uitbrak was er iedere maand een ochtend in het Buurthuis voor ouderen om met elkaar 

creatief bezig te zijn en met elkaar te praten. Tijdens deze ochtenden was er een vertegenwoordiger 

van o.a. de politie, Havensteder, Welzijn Capelle en het WOP aanwezig om vragen c.q. problemen te 

bespreken van de aanwezige bewoners. 

 

De Leef je uit Foundation heeft voor 160 bewoners een Spido boottocht georganiseerd waarbij 

ouderen werden getrakteerd op een volledig verzorgd dagje uit. 

 

Punt van grote zorg is het gebouw Knop-Op en de ondersteuning van de jeugd aldaar. Het gebouw 

staat leeg en de jeugdwerker is naar een andere wijk verplaatst. Het is een niet goed dat de jeugd 

geen ondersteuning krijgt. We halen dit punt regelmatig aan, samen met de Buurtgroep, bij Stichting 

Welzijn Capelle. 
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De geopperde nieuwbouw van een woon/zorg complex is door het beperkt aantal mogelijke 

bouwlocaties in de wijk helaas niet verder gekomen dan een idee. Eventuele mogelijkheden zijn er 

misschien pas over een aantal jaren. 

 

Samen met WOP ’s Gravenland is een idee uitgewerkt om het vijvergebied bij Knop-Op aantrekkelijker 

te maken en een sociale functie te geven voor iedereen in beide wijken. Dit plan wordt ondersteund 

door het Denk en Doe Mee fonds en voor uitwerking / uitvoering is de Stichting WOP Ketensche 

Polder opgericht. De stichting heeft een website waar u de ontwikkelingen kunt volgen. 

www.hetnieuwevijvergebied.nl 

 

In het bestuur van de Stichting zitten 2 leden van het bestuur van WOP Capelle-West, 2 leden van het 

bestuur WOP ’s Gravenland en 1 bewoner.  

 

 

 

 

Onze vijver een plek van rust en ontspanning 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetnieuwevijvergebied.nl/


 

 

 

6 

 

 

Ter afsluiting 

In de Toekomstagenda 2018 – 2020 zijn veel aandachtspunten benoemd en dus ook veel werk voor 

de vrijwilligers die het bestuur van WOP Capelle-West vormen.  

Het huidige bestuur bestaat uit 

➢ Jos Mosmans, voorzitter 

➢ Henk Stouten, penningmeester 

➢ Frank Coomans, secretaris 

➢ Ruud Verschoor, bestuurslid 

➢ Jan Benard, bestuurslid 

Zoals eerder al geschreven waren de doelstellingen ambitieus. De afgelopen 2 jaar zijn er veel van de 

aandachtspunten opgepakt en zijn er ook resultaten behaald . Het is motiverend om te zien dat de 

buurtmonitor Capelle-West op een behoorlijk aantal punten hoger dan gemiddeld aangeeft, in positieve 

zin, in vergelijking met andere Capelse wijken. 

Er blijven punten van zorg waar wij als bestuur onze aandacht aan blijven geven zoals; 

➢ Voorzieningen en activiteiten voor jeugd en ouderen 

➢ Onveilige verkeerssituaties 

➢ Gevoel van onveiligheid 

➢ Onderhoud straten en groenvoorziening 

➢ Woningbouw 

Het is jammer dat de cijfers uit de Buurtmonitor aangeven dat betrokkenheid en willen bijdragen aan 

onze wijk afneemt. Het WOP is een communicatiemiddel voor en naar de gemeente en andere Capelse 

organisaties maar ook een hulpmiddel om onze wijk aangenamer te maken door samen te werken en 

gebruik te maken van de middelen die de gemeente en overige instanties ons geven. 

Bewonersavonden zijn de gelegenheid om niet alleen in gesprek te gaan met het WOP bestuur maar 

ook met diverse vertegenwoordigers van de gemeente zoals wijkwethouder, wijkagent, stadsbeheer en 

met Stichting Welzijn Capelle. 

Het bestuur 


