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Ben Lansbergen opent de bijeenkomst, stelt zichzelf en nieuw WOP lid Jos Mosmans voor aan de 

aanwezigen. 

Mededelingen 

- De burgemeester heeft zich afgemeld voor deze bijeenkomst in verband met een 

regiomeeting Veiligheid. Werner Kasten zal eventuele vragen namens de burgemeester 

proberen te beantwoorden.  

- Jethro Nessing van Verkeer is vertrokken naar de gemeente Rotterdam. Er wordt nog 

gezocht naar een vervanger 

- Er wordt begonnen aan de aanleg van het voetpad in de Kleine Zeeheldenbuurt. Dit na een 

reminder van het WOP bestuur aan de gemeente. 

- Maandag 25 september zal de burgemeester van Capelle in Capelle West zijn voor een 

rondleiding langs divers plekken die de aandacht vereisen van de gemeente. 

- Stadsbeheer is niet aanwezig maar de vragen aan Stadsbeheer zullen worden doorgestuurd. 

- Havensteden is niet aanwezig. Teleurstelling wordt geuit over de geringe belangstelling van 

Havensteden voor de WOP en de wijk. 

 

Agenda 

- Binnengekomen vragen / informatie 

o Naar aanleiding van de laatste rondwandeling door de wijk was geconstateerd dat in 

de van Kinsbergenstraat de vuilcontainers niet ondergronds waren. Dit is opgelost en 

deze zijn nu ook ondergronds.  

o Achterpadverlichting. Stedin en Havensteden schuiven de verantwoordelijkheid voor 

het niet meer werken van een deel van de achterpadverlichting naar elkaar af. 

Bewoners die bellen naar Havensteden of Stedin worden met een kluitje het riet in 

gestuurd. Ben gaat in overleg met Havensteden om het ongenoegen over te brengen 

over de slechte betrokkenheid van Havensteden met zijn huurders. De burgemeester 

zal ook worden ingelicht door Ben. 

o Maandag 25 september zal er in het gemeentehuis van Krimpen ad Yssel een 

informatie avond zijn over de plannen om 3 windmolens te plaatsen tegenover 

Capelle West. Iedereen kan deze avond bezoeken. Er is al last van de windmolen bij 

de Brienenoord brug. 

 

- Evaluatie bijeenkomst WOP Capelle West- en ’s-Gravenland en de WOP de wijk in. 

o Er zijn contacten gelegd tussen de WOP van West en ’s Gravenland tijdens een 

bijeenkomst van WOP  ’s Gravenland. Was succesvol 

o De WOP heeft zich tijdens een ronde door de wijk met een tent waar een hapje en 

een drankje was zichzelf gepresenteerd en gepromote aan de bewoners. Opkomst 

was laag maar na een aanbelronde langs de huizen waren er positieve reacties.  

o Aandachtspunten voor Capelle West zijn met name Sociale cohesie. De wijk vergrijst 

snel en er zal nu al moeten worden gekeken naar faciliteiten en oplossingen voor de 

komende jaren om de vergrijzing leefbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is het 

straatcoach initiatief. De bewoners dienen meer betrokken te worden bij hun 

leefklimaat en dat van hun medebewoners. 



o De ontsluiting van de Redebuurt blijft een issue. Met name het vrachtverkeer naar 

het industriegebied veroorzaakt overlast. Vrachtwagens die de verkeerde afslag 

nemen vanaf de dijk veroorzaken veel hinder. 

o Initiatief om de WOP meer bekendheid te geven met name onder de jongere 

bewoners van de wijk. Dit kan bijvoorbeeld door social media / interactief te 

promoten. 

o De WOP’s in Capelle ad IJssel hebben een wisselend resultaat voor wat betreft 

betrokkenheid en initiatieven. Capelle West is een positieve uitzondering.  

o De WOP van Capelle West heeft een presentatie gehouden bij de gemeente over 

doelstellingen / verwachten / resultaten / communicatie. Deze is als zeer positief en 

betrokken ontvangen door de gemeente. 

 

- Veiligheid 

o Er wordt de politie aandacht gevraagd voor de naderende donkere dagen waarbij het 

voor het inbrekersgilde aantrekkelijker wordt om inbraken te plegen. Wees alert op 

wat er in je directe omgeving gebeurt. 

o De maaltijdenkoeriers zullen extra bescherming krijgen tegen overvallen door middel 

van hulpmiddelen waarbij zij sneller alarm kunnen slaan. 

o Recentelijk zijn er in de winkels diverse ( pogingen ) inbraken geweest. Er wordt nu 

samen met de ondernemers van het industriegebied onderzocht wat er kan worden 

gedaan met camerabewaking. 

o In korte tijd zijn er weer 2 ongelukken geweest op het fietspad aan de Poolvosweg. 

Tijdens de rondwandeling met de burgemeester zal er extra aandacht aan worden 

gegeven om deze onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Er is al een rapport naar 

aanleiding van een verkeersonderzoek. 

o Het Politie Wijkjournaal van Willem van Setten wordt onder de aandacht gebracht. 

Men kan zich laten inschrijven hiervoor. 

 

- Herinrichting Redebuurt 

o Er heeft een gesprek plaatsgevonden over de voortgang met José Middelkoop en de 

uitvoerder. 

o Planning ligt redelijk op schema 

o Door de volgende fase zal er een probleem zijn met het bereiken van de school door 

fietsers. De uitvoerder zal in overleg gaan met de school om oplossingen te vinden. 

o Er wordt zowel nieuw bestratingsmateriaal gebruikt als hergebruik van oud 

bestratingsmateriaal. Stadsbeheer zit aan een budget vast en moet per aanvraag 

beoordelen of er nieuw of oud bestratingsmateriaal moet worden gebruikt. 

o In principe wordt getracht zoveel mogelijk eenheid in gebruik van materialen te 

bewaren. 

o Plaatsing van de ondergrondse containers aan de Mees Toxopeusrede zal in de loop 

van de week van de 25e september worden gedaan. 

o Werkzaamheden aan de Jan de Geusrede naderen hun einde. 

o De bruggen worden vervangen. De afgelopen periode zijn er foto’s gemaakt van de 

omgeving van de bruggen en de bebouwing. Dit om vergelijkingsmateriaal te hebben 

bij eventuele schadeclaims. Er zal naar alle waarschijnlijkheid moeten worden geheid 

voor het plaatsen van de bruggen. 

o Verzoek aan de gemeente / uitvoerder om aan  te geven welke afvalcontainers men 

moet gebruiken tijdens de werkzaamheden. Nu kan het gebeuren dat er volle 



containers staan met veel afval naast de containers die niet te bereiken zijn door de 

afvalwagens. 

o Er is veel groen weggehaald waardoor het onkruid vrij spel heeft en er dus ook geen 

onderhoud aan het groen plaatsvindt. 

o De uitvoerder / toezichthouder zijn bereidwillig om daar waar overlast is door de 

werkzaamheden dit te verhelpen 

o Stedin en Heijmans veroorzaken bij bewoners overlast door hun materialen tegen de 

huizen op te stapelen / plaatsen. 

o Aan de Mees Toxopeusrede is een paal weggehaald dat verkeer tegen hield. Verkeer 

heeft nu vrij spel en veroorzaakt overlast. De uitvoerder heeft aangegeven dat deze 

paal niet voorkomt in de tekeningen van de renovatie. Zelf een oplossing verzinnen? 

o Bewoners worden aangemoedigd om ook zelf met voorstellen te komen voor 

herbeplanting. Een van de  voorstellen is om de bomen die zijn gekapt voor de 

renovatie te laten vervangen door min of meer gelijkwaardige bomen en niet door 

jonge bomen die nog jaren nodig hebben om vergelijkbaar te zijn met de gekapte 

bomen. 

 

- Evaluatie toekomstplan Capelle West 2012 – 2016 

o Staat de gemeente wel achter de WOP en wil deze de WOP ondersteunen 

o Afspraken worden niet nagekomen 

o Moeizame communicatie 

o Bovenstaande punten zijn gepresenteerd in een presentatie aan de gemeente. Met 

name de relatie gemeente – WOP is een belangrijk aandachtspunt. 

o Presentatie is positief ontvangen en de gemeente heeft aangegeven aan de relatie te 

gaan werken 

o Participatiebeleid is goed als de WOP ook zelfstandig kan blijven functioneren en niet 

wordt gebruikt als basis voor bezuinigingen. 

o WOP wil zich richten op de toekomst en niet functioneren als een klachtenloket 

o Capelle West is van belang en de WOP wil een toekomstvisie afgeven over de 

leefbaarheid van Capelle West 

o WOP dient te worden ondersteund en te worden gebruikt als een klankbord voor en 

door de gemeente. 

 

- Hoe functioneert de WOP naar het oordeel van de bewoners / suggesties 

o Meer gebruik maken van Social Media 

o Aanwezigen bij de bijeenkomst zijn vaak de al wat oudere bewoners 

o Tevredenheid over relatie met de gemeente 

o Gevraagd naar de prioriteiten die de WOP zou moeten hanteren in willekeurige 

volgorde 

▪ Parkeerbeleid 

▪ Eenzaamheid onder ouderen 

▪ Sociale cohesie 

▪ Steunen van de lokale winkeliers 

▪ Aanbod van nieuwe woningen 

▪ Nadere samenwerking tussen de WOP van ’s Gravenland en Capelle-West 

▪ Woningvoorraad en toewijzing 

▪ Karakter behouden van Capelle-West 

▪ Veiligheidsplan / ontruimingsplan voor Capelle-West 



▪ Openbaar vervoer 

Naar aanleiding van bovenste prioriteiten geven de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente 

de volgen aanvullingen 

- Het initiatief van straatambassadeurs door de Gemeente ( Novita Metz ) is enthousiast 

ontvangen en zij wil hierin ook gaan bijdragen met adviezen 

- Er zal worden gekeken naar het beschikbaar komen van een budget voor het gericht 

bestrijden van eenzaamheid 

- In Rotterdam is er een inloophuis voor ouderen waar divers activiteiten worden 

georganiseerd. Dit zou ook een voorbeeld voor Capelle-West kunnen zijn. Het buurthuis of 

de lege horecagelegenheid naast het buurthuis zou hierin een rol kunnen vervullen. 

- Er komt een nieuwe aanlegsteiger voor de watertaxi bij het Zalmhuis 

- Eind 2018 verwacht de gemeente een nieuwe  verbinding te kunnen openen voor Capelle-

West die de wijk meer ontsluit 

- Capelle-West is een van de snelst vergrijzende wijk van Capelle ad IJssel 

- Er wordt een hernieuwd bouwplan ingediend voor nieuwbouw in de wijk / Evertsenstraat 

- Horeca bestemming lege horecapand naast buurthuis wordt wellicht nog opnieuw 

beoordeeld door de gemeente 

 

- Beleidsplan WOP Capelle-West 2017 – 20XX 

 

o Eind 2017 is de planning dat de WOP Capelle-West een nieuwe toekomstagenda / 

beleidsplan heeft voor de komende jaren waarbij de in dit verslag genoemde 

prioriteiten aan de orde komen. 

o 6 mensen hebben aangegeven mee te willen denken en praten over de 

toekomstagenda/ beleidsplan 

 

- Rondvraag 

o Worden de gekapte bomen vervangen door “gelijkwaardige” bomen? 

▪ Al besproken eerder in verslag 

o Onderhoud gemeente groen moet beter vooral op moeilijker bereikbare plaatsen 

▪ Zal worden opgenomen in de rondleiding van de burgemeester 

o Ontsluiting industrieterrein. Verkeer rijdt te snel neemt verkeerde afslag 

▪ Er zal worden gevraagd om snelheid beperkende maatregelen 

▪ Het bord voor aanwijzing vrachtverkeer op de dijk is niet meer aanwezig en 

er zal worden gevraagd deze opnieuw te plaatsen 

o Daar waar het groen wordt onderhouden door meerdere partijen het onderhoud 

beter op elkaar stemmen zodat dat tegelijk gebeurt 

o Verkeersveiligheid Doormanstraat moet worden verbeterd met name op de 

kruisingen. 

▪ Gemeente is in overleg over borden of spiegels 

o Positieve reactie op het snel verwijderen van een omgevallen boom door de 

gemeente na de storm van afgelopen maand 

Werner Kasten vat de avond in het kort samen 



Ben Lansbergen bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en bijdrage. Vervolgens sluit hij de 

avond af met de uitnodiging om gezamenlijk nog wat te blijven napraten onder het genot van een 

verfrissing. 


