
Verslag bewonersavond WOP West 30-01-2020 

 

Voorzitter Jos Mosmans opent de vergadering met 3 voorbeelden die hij deze week 

meemaakte over gedrag: hond kan niet lezen, vuilnis naast de container en de middelvinger 

van een fietser op het voetpad. 

 

Mededelingen: 

Ben Lansbergen maakt niet langer deel uit van het bestuur in verband met gezondheid. 

Stichting Ketensche Polder is opgericht in verband met opknappen vijvergebied. De plannen 

zijn nog niet definitief. Houd de site in de gaten voor ontwikkelingen. 

WOP West vraagt nieuwe bestuursleden. 

Er is een initiatief vanuit krimpen voor een brug die via Stormpolder zou moeten uitkomen 

op de Nijverheidsstraat in West. Ook in verband met Algeracorridor. 

 

Verslag vorige bewonersavond 

De winkels in de Doormanstraat zouden verkocht zijn 

Buurtbus wordt als positief ervaren, jammer dat in de spits niet gereden kan worden. 

Het Albatrosterrein is gebruikt door RET voor werkzaamheden aan wissels. Wat er verder 

gebeurt is nog niet duidelijk. 

 

Bert Heemskerk, presentatie Wijkveiligheidsplan. 

Er is een verkorte versie en een uitgebreide. 

Prioriteit hebben high impact gebeurtenissen zoals inbraken in woonhuizen. 

In West worden ook verloedering en overlast genoemd. 

Burgernet invoeren in alle wijken. 

1. High impact 

2. Babbeltrucs 

3. Weerbaarheid ondernemers 

Gemeente investeert in bijvoorbeeld verlichting bijvijvergebied. 

Vraag: Hoe zit het met verlichting Sibeliusweg? Daphne zoekt dit uit. 

De gemeente levert informatie aan over de verschillende What’ s App groepen. 

Ook in de buurtkrant en site WOP komt deze informatie. 

Wijkagenten twitteren wat er gaande is. Vanuit bewoners is er behoefte aan informatie zoals 

deze door de vorige wijkagent werd gedaan. 

 

Dick de Jong presentatie Wijkbrandweerman. 

Doel van de wijkbrandweerman is bewustwording en gedragsverandering bij de bewoners 

om op deze manier brandpreventie te bereiken. 

Legt uit wat zijn werkzaamheden zijn. Deelnemen aan overleggen, woningchecks, 

voorlichting aan verschillende groepen. 

Hij houdt spreekuur in de bieb elke laatste donderdag van de maand van half 2 tot half 4. 

Vragen via website WOP mail op de site. Is ook voor bijvoorbeeld mantelzorgers en BHV’ ers. 

WOP stelt rookmelders beschikbaar voor minder zelfredzamen die ook nog eens door de 

wijkbrandweerman worden geplaatst inclusief een veiligheidscheck. 

 

 

 



Wijkagent Arnoud den Best 

Er komt versterking in de persoon van Nick van de Boogaard. 

Meld (jeugd) overlast nu het mooie weer er weer aan gaat komen. 

In de groepen 7 van basisscholen gaat weer lesgegeven worden. 

Privécamera mag een klein stukje van de openbare weg filmen. Zeker niet terrein van buren. 

Er is een grijs gebied. Autoriteit persoonsgegevens is de controlerende instantie. 

Folders zijn achterin de zaal beschikbaar ter informatie. 

 

Ron Verhage: Parkmanager Biz terrein presentatie. 

Motto is: 

1. Schoon 

2. Heel 

3. Veilig 

Het protocol voor de geplaatste camera’ s is: zolang er niets aan de hand is wordt er niet 

naar de beelden gekeken. 

Bij aangifte kunnen beelden beschikbaar gesteld worden. 

Tel.: 06-57549895 

 

Stadsmarinier Roger Elfert 

Op 1 februari zijn er 5 stadsmariniers. 

De zogenaamde zwakkere wijken hebben prioriteit. 

In Capelle West zijn er op dit moment niet zulke complexe zaken. 

Discussie rondom het thema Knop Op: waarom dicht? In andere wijk wordt de jeugdwerker 

ingezet. Investeer in de jeugd! Kans: het vijverplan in samenspraak met jongeren 

ontwikkelen. Weer opbouwen wat eerder is afgebroken. 

Vraag: waarom komen die er niet? Gemeente heeft hier geen beleid op. 

Ook sociale functie. Kan naar breed overleg eventueel. 

 

Burgemeester peter Oskam 

Stipt aan: 

Jongerenraad 

Voorzichtig met stukjes grond in verband met dichtbevolktheid. 

Denk en Doemee fonds. 

Daphne is aanspreekpunt, eventueel ook politiek in verband met wensen. 

Vijvergebied is er voor iedereen. 

Vuurwerk: in Capelle geen vervelende jaarwisseling geweest. 

Step by step aanpak vuurwerk, eerst gevaarlijk dan verder afbouwen. 

Nu is het nog niet duidelijk hoe het in heel Nederland zal gaan. 

 

 


