
Verslag bewonersbijeenkomst Capelle-West 19 september 2018 

 

Voorzitter WOP-West Ben Lansbergen opent de avond met een extra agendapunt : Het afscheid van 

Janneke Kraaij en Piet Havenaar als bestuurslid van de WOP-West. Speciaal hiervoor heeft de 

burgemeester, Peter Oskam, een videoboodschap gemaakt. ( deze staat op de website van WOP-

West ). Janneke en Piet krijgen beide de medaille Capels Compliment uitgereikt door de 

locoburgemeester Ans Hartnagel.  

Tevens wordt er afscheid genomen van Werner Kasten als gebiedsregisseur voor Capelle-West. 

Werner dankt de bewoners van Capelle-West en de WOP-West voor hun enthousiasme en inzet om 

Capelle-West op de kaart te zetten. 

Daphne Verheijen-Blauw stelt zich voor als de nieuwe gebiedsregisseur. 

Er wordt er nog een agendapunt toegevoegd op verzoek van Havensteder over tuinen en onderhoud. 

Dhr. Feijnenbuik heeft naar aanleiding van het verslag van de bewonersbijeenkomst van 23 mei een 

mail met een aantal opmerkingen gestuurd over de inhoud van het verslag. Deze opmerkingen zullen 

in een addendum worden verwerkt en op de website van WOP-West worden geplaatst. Tevens heeft 

Dhr. Feijnenbuik een persoonlijk antwoord ontvangen op zijn opmerkingen. 

Het verslag van de bewonersbijeenkomst van 23 mei wordt geaccordeerd. 

Algemene oproep om de 2 vrijgekomen zetels in het WOP bestuur in te vullen. Vrijwilligers kunnen 

zich aanmelden bij het WOP bestuur. 

Presentatie IRADO (staat op website WOP-West ) 

Dhr. Steenis van IRADO geeft een uitleg over de organisatie van IRADO. Het is een samenwerking 

tussen 3 gemeentes, Vlaardingen, Schiedam en Capelle aan den IJssel. Deze 3 gemeentes zijn ook 

eigenaar van IRADO. 

IRADO heeft 5 strategische pijlers 

- Circulair ondernemen ( hergebruik van materialen ) 

- Beheer leefomgeving 

- Bewonersparticipatie 

- Arbeidsparticipatie 

- Efficiency 

 

Op bovenstaande 5 pijlers komt een vraag vanuit de aanwezigen namens de Beleidsgroep 

Gehandicapten of IRADO ervaring heeft met fitnesstoestellen en speeltoestellen voor gehandicapten 

in openbare ruimtes. Dhr. Steenis geeft aan dat die kennis er is en verzoekt om gegevens achter te 

laten zodat de juiste medewerker van IRADO contact kan opnemen. 

De bewoners van Capelle aan den IJssel leveren gemiddeld 250 kilo restafval in op jaarbasis per 

persoon. Doelstelling is om dit terug te brengen naar 100 kilo per persoon. 

Om die doelstelling te bereiken zal IRADO in samenwerking met de gemeente de bewoners vaker 

gaan informeren over hoe om te gaan met afval waarbij een aantal zaken als basis moeten worden 

ingeburgerd bij de bewoners 



- GFT afval altijd apart in de daarvoor bestemde container 

- Papier altijd apart in de daarvoor bestemde container 

- Glas altijd apart in de daarvoor bestemde container 

- Grof vuil afspraak maken voor afhaling. Geen bouwpuin en asbest / gevaarlijke stoffen 

- KCA klein chemisch afval inleveren bij de gemeentewerf 

- Metalen inleveren bij de gemeentewerf 

Het apart ophalen van plastic zoals dat vroeger gebeurde door speciale zakken op te hangen bij 

de ophaalpunten is niet meer. Het plastic wordt nu gescheiden tijdens het proces van het 

verwerken van restafval in de Waalhaven.  

Het overige restafval wordt zoveel mogelijk nog meer gescheiden in verwerkbare producten 

waardoor de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. Dit wordt gedaan door een bedrijf 

bij Heerenveen. 

Vragen van de bewoners 

- Waarom geen plastic meer apart? Het vooraf scheiden en aanbieden van plastic leverde 

ongeveer 6 kilo per inwoner per jaar op. Het achteraf scheiden levert 15 kilo op, dus 

efficiënter. 

- Waarom Heerenveen, is dichtbij niet goedkoper? Door het afval vooraf al zo goed mogelijk 

gescheiden levert het transport naar Heerenveen en de opbrengst daar geen extra milieu / 

CO2 belasting op. De gemeentes die eigenaar van IRADO zijn doen wel onderzoek naar een 

alternatieve locatie voor deze restscheiding in de buurt. 

- Er zijn te weinig glasbakken, te ver lopen waardoor het glas bij het afval wordt gedaan. De 

gemeente zegt toe te gaan inventariseren waar de glasbakken staan en indien nodig deze uit 

te breiden en aan te geven waar de glasbakken staan. 

- De oranje bakken voor plastic voorzien in een behoefte en zijn vaak snel vol, kunnen deze 

blijven? Gemeente gaat dit onderzoeken. 

- Grof snoeiafval dat niet in de GFT grondcontainer kan wat te doen? Snel afvoeren is de 

insteek maar er wordt ook gekeken naar het plaatsen van grote bakken waarin dit snoeiafval 

kan worden gedeponeerd. 

- Onhandige deksels van de containers. Er wordt onderzocht of een voetpedaal mogelijk is. 

- Grof vuil dat niet wordt opgehaald hoe af te voeren? Zelf brengen naar de gemeentewerf, Big 

Bag kopen bij de bouwmarkt. IRADO onderzoekt momenteel zelf wat zij kunnen gaan 

aanbieden. 

- Is de 100 kilo haalbaar? Is een uitdaging met name voor bewoners in hoogbouw is het lastiger 

om afval gescheiden aan te bieden. 

Presentatie app Nextdoor (staat op website WOP-West ) 

Jasper Hooijkaas van WOP Fascinatio geeft een presentatie over de app Nextdoor. Deze app is een 

communicatiemiddel voor en door bewoners / gemeente en sociale partners. Het biedt de 

mogelijkheid om onder andere meer sociale cohesie in een wijk te bewerkstelligen, gericht te 

informeren, buurtpreventie te doen en activiteiten te promoten. 

Naast bewoners kunnen ook een gemeente, wijkagent, welzijn en andere organisaties gebruik maken 

van deze portal en gerichter bewoners benaderen of informeren. 

Voorbeelden van Nextdoor zijn  

- sociale controle buitenruimtes ( afval ) 



- gevonden voorwerpen 

- werven van vrijwilligers 

- veiligere wijk 

- lokale Marktplaats 

Werkgroep Wonen 

De werkgroep Wonen is bezig met de laatste hand te leggen aan een notitie die zal worden 

aangeboden aan de gemeente. De afgelopen maanden is er een inventarisatie gemaakt van de 

diverse mogelijkheden van wonen in de wijk zoals huren, kopen , uitbreiding , renovatie. Deze notitie 

zal ook worden gepubliceerd op de website van het WOP-West. Eind 2018 zal er een enquête 

worden gehouden onder de bewoners over deze notitie en de voorstellen die worden gedaan. 

De werkgroep is nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan de ambitieuze plannen van 

Capelle-West. 

Binnenkort is er een afspraak met Havensteder over hun woningbezit in Capelle-West. 

 

Werkgroep Welzijn (staat op website WOP-West ) 

Afgelopen 5 september was de eerste informatieochtend in het Buurthuis Capelle West voor 

ouderen. Het welzijn van ouderen is een van de speerpunten uit de Toekomst Agenda.  

Wie of wat is er tijdens de informatieochtenden 

- Welzijn Capelle biedt hulp voor administratie / correspondentie 

- Wijkagent voor contact met bewoners 

- Havensteder voor vragen aan de wijkbeheerder 

- Buurtgroep Capelle-West voor ondersteuning en creativiteit 

- Klusjesman voor kleine reparaties aan huis, zoals lamp ophangen 

De scholen in de wijk zijn benaderd of zij bereid zijn sociale activiteiten te ontplooien ten behoeve 

van de ouderen. Een school heeft al voorgesteld om bijvoorbeeld koken met en voor ouderen te 

organiseren. 

Dit jaar zijn er nog 3 informatieochtenden, 1e woensdag van de maand van 10-12 uur in het 

Buurthuis. 

 

Presentatie Havensteder / Tuinteam 

Havensteder wil een project starten samen met Tuinteam Alexander voor het onderhoud van 

verwaarloosde tuinen in Capelle-West. Tuinteam Alexander is een vrijwilligersorganisatie dat is 

begonnen in Zevenkamp om bij bewoners die niet meer in staat waren om hun tuin te onderhouden 

te helpen in het onderhoud. Naast het streven om de buurt netjes te maken is het vooral een manier 

om in contact te komen met groepen van mensen die verloren zijn geraakt of dreigen te raken in de 

samenleving. Een uitspraak is “Iedere tuin heeft een verhaal”. Het succes van dit vrijwilligerswerk is 

zo groot dat steeds meer mensen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor onderhoud en er 

een wachtlijst is ontstaan. De plaatselijke Rotary heeft dit project ondersteunt met de aanschaf van 

een TukTuk om materiaal en vrijwilligers te vervoeren. Havensteder is erg enthousiast over deze 

werkwijze en ziet een samenwerking positief in.  



Vraag van een bewoner is of Havensteder een bewoner kan verplichten om onderhoud te doen. Ja 

dit kan en er kan zelfs een boete worden opgelegd. Echter dit is een uiterste middel, Havensteder wil 

eerst de achtergronden weten waarom een bewoner niet wil of in staat is de tuin te onderhouden.  

 

Werkgroep Veiligheid 

Deze werkgroep wordt opgestart. Hans Hoogendijk zal deze werkgroep leiden. Binnenkort zullen er 

gesprekken zijn met de verantwoordelijk ambtenaar voor veiligheid van Capelle-West ( Peter Oskam) 

en vertegenwoordigers van de gemeente. Er zijn nog vrijwilligers nodig voor deze werkgroep. 

Mededelingen 

- Onlangs zijn er in diverse publicaties oproepen gedaan voor vrijwilligers voor de op te zetten 

buurtbus. Deze buurtbus is ter vervanging van o.a. lijn 95. De gemeenteraad dient echter nog 

een definitief beluit te nemen over de buurtbus. Vrijwilligers kunnen zich vooralsnog wel 

aanmelden. 

- Op 1 oktober om 19.30u zal er in de Harp een avond worden georganiseerd door de 

gemeente om te praten / discussiëren over hoe de transitie naar gasloos kan gebeuren in 

Capelle aan den IJssel. 

- Op 24 september is er een informatieavond over duurzaamheid 

- Op 13 oktober zal er een infobus in de wijk staan om informatie te geven over 

duurzaamheid. 

 

Vragen van bewoners 

- Er is overlast van afvaltoerisme aan met name de Adm Helfrichweg / Jan de Geusrede waar 

de nieuwe verzonken afvalcontainers staan. Snel vol en afval naast de container. Gemeente 

antwoord dat de mogelijkheid wordt onderzocht om de containers afsluitbaar te maken 

- Wat is de status van het opknappen van het bedrijventerrein zoals 2 jaar geleden beloofd is. 

Het BIZ is druk bezig met onderhoud van het groen, bestrating, veiligheid en herinrichting 

Poolvosweg. Het WOP-West heeft goede contacten met de BIZ en ziet duidelijk de 

verbeteringen. 

- Wanneer is het kunstproject kleine zeeheldenbuurt klaar. Door diverse omstandigheden 

heeft het kunstproject vertraging opgelopen, o.a. doordat de beoogde plek is gebruikt voor 

nieuwe parkeerplaatsen. Geld is nog steeds beschikbaar en Daphne is druk bezig met de 

afronding, zoals aanvragen vergunningen. 

- De bomen die zijn geplant zijn nogal iel voor datgene dat is weggehaald vanwege de 

renovatie van de straten en riolering. Ben Lansbergen die vanuit zijn vorige werk bekend is 

met dit soort herbeplantingen geeft aan dat de bomen zeker niet te iel zijn en dat dode 

aanplant zal worden vervangen. 

 

Ben Lansbergen sluit de bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een sateetje en een drankje.  

 

 

 


