
Verslag bewonersbijeenkomst Capelle-West 21 november 2018 

 
Ad interim-voorzitter van het WOP-West Jos Mosmans opent de avond met allereerst een 
mededeling over Ben Lansbergen. Ben heeft om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter van 
het WOP West neer moeten leggen. De hoop is dat hij deze in de nabije toekomst weer kan 
oppakken, dit is echter nog onduidelijk. 
 
Agenda voor de bewonersavond: er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 
 
Vaststelling verslag vorige avond (19 september 2018), een bewoner heeft een vraag over 
onderhoud van het groen in de wijk gesteld en dit niet geheel duidelijk terug gezien in het verslag. 
Het probleem betreft een aantal bomen langs de van Beethovenlaan welke van onder kaal worden. 
Ook zijn er twee bomen scheef komen te staan. Mevrouw heeft het idee dat de gemeente hier te 
weinig aan doet. (Stadsbeheer heeft aan het einde van de bewonersavond de gegevens van 
mevrouw genoteerd en belooft actie te ondernemen). 
 
Het verslag van de bewonersbijeenkomst van 19 september wordt geaccordeerd. 
 
Voorstellen nieuwe leden, zoals vermeld in de nieuwsbrief zijn er drie nieuwe bestuursleden. 
Jos Mosmans stelt alle drie de leden, Jan Benard, Frank Coomans en Ruud Verschoor in het kort voor. 
 
Voorstellen nieuwe buurtcoach, Jos stelt de nieuwe buurtcoach, Arjan de Weger voor. Arjan gaat 
Novita Metz vervangen. Aangezien Arjan net begonnen is valt er op deze bijeenkomt niet veel meer 
te melden, dit komt op de volgende bewonersbijeenkomst. 
 
Afscheid van de wijkagent Dirk den Ouden en voorstellen nieuwe wijkagent, 
Na een periode van 10 jaar wijkagent te zijn geweest van onder andere Capelle-West gaat Dirk den 
Ouden per 1 januari 2019 met pensioen. Dirk zal worden opgevolgd door Arnoud de Best. Jos 
Mosmans bedankt Dirk voor zijn inzet van de afgelopen jaren om Capelle West veiliger te maken en 
te houden.  
Dirk spreekt een kort dankwoord uit en geeft aan met veel plezier de wijkagent te zijn geweest van 
Capelle West. In december zal er een afscheidsreceptie worden gehouden in het buurthuis, details 
ontbreken nog. 
 
Jos Mosmans geeft in het kader van het hoofdthema van de avond veiligheid het woord aan de 
wijkwethouder, Burgemeester Peter Oskam voor een inleiding. 
De burgemeester geeft kort weer welke zorgen er zijn aangaande veiligheid in Capelle West. Te 
denken valt aan de Hollandsche IJssel en de vuurwerkopslag. Met betrekking tot veiligheid is de 
burgemeester een spin in het web. De afgelopen tijd heeft de gemeente een ramp met de 
vuurwerkopslag geoefend. In tegenstelling tot wat werd verwacht door bewoners betrof dit een 
“droge” oefening. 
 
Presentatie Hoogheemraadschap door Leontien Barends; 
 
De primaire waterkering (Nijverheidsstraat) langs ‘s-Gravenland en Capelle-West 
De primaire en secundaire waterkeringen in Nederland vormen samen dijkringgebieden.  
Capelle West valt onder dijkring 14. Het beheer en onderhoud van primaire waterkeringen is vanuit 
het Rijk vastgelegd in de Omgevingswet > Waterwet. De taken van een Waterschap zoals vastgelegd 
in deze wet omvatten onder andere: reglement, keur, legger (gedetailleerde ligging, 
onderhoudsverplichtingen en onderhoudsplichtigen), zorgplicht en waterbeheerplan. Ook de 



veiligheidstoetsing wordt door het waterschap uitgevoerd. De randvoorwaarden hiervoor (toets-
systematiek, normwaterstanden, golven etc.) worden door het Rijk opgesteld. De rapportage van 
deze toetsing gaat naar de 2e kamer. 
 
Faalmechanismen 
Tijdens de presentatie wordt uitgelegd op welke wijze/manieren zowel een grondlichaam als 
kunstwerk (sluis etc.) kunnen falen.  
De oorzaken voor het falen van een grondlichaam zijn: 

- Overslag – Water / golven slaan over het lichaam heen; 
- Erosie – Grondlichaam brokkelt langzaam af aan de kant van het water; 
- Afschuiving – Grondlichaam schuift gedeeltelijk weg/af; 
- Piping – Er ontstaan pijpen in het onderste gedeelte van het grondlichaam 

 
De oorzaken voor het falen van een kunstwerk zijn: 

- Overslag – Het water komt over het kunstwerk heen; 
- Stabiliteit – Kunstwerk kantelt of komt scheef te hangen; 
- Kunstwerk sluit niet 

 
Vraag vanuit de bewoners: wat is de reden dat een kunstwerk niet sluit? Is dit onder andere uitval van 
elektra? – Dat is correct. 
 
Toetsing Primaire waterkering ‘s-Gravenland en Capelle-West 
Het resultaat van de wettelijke toetsing primaire waterkering in 2011 is dat de primaire waterkering 
langs ‘s-Gravenland en Capelle-West voldoet aan de gestelde veiligheidseis van kunnen keren van een 
waterstand die 1:10.000 jaar kan voorkomen!  
 
Nieuwe landelijke normering primaire waterkeringen  
Voor de toekomst is er een nieuwe normering vastgesteld. De huidige normering uit 1960 is 
gebaseerd op een overschrijdingskans, de nieuwe normering, die vanaf 2016 actief is, gaat uit van 
een overstromings risico. Tijdens deze risicoberekening wordt er gekeken naar zowel de kans op 
overstromen als de gevolgen van de overstroming. De gevolgen van overstroming bepalen de 
overstromingskans die we aanvaardbaar vinden. 
Elementen die hierbij een rol spelen: 

- De verwachte situatie in 2050 qua aantal bewoners en economische waarde; 
- De gevolgen hangen af van de situatie achter de dijk, de snelheid van overstromen en hoe 

hoog het water komt; 
- Hoe groter de gevolgen, hoe strenger de norm voor de overstromingskans 

Als bij een overstroming sprake is van een grote maatschappelijke verstoring, zal het 
basisbeschermingsniveau worden uitgebreid en zal dit gebied extra worden beschermd. 
 
Presentatie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, door Jos Wisse, Hoofd afd. 
Crisisbeheersing; 
 
 
Wat te doen bij een ramp 
Het scenario wat in de presentatie werd gebruikt was de Sinterklaas storm van 6 december 2013. 
Hieronder volgt in het kort hoe deze storm verloopt binnen de veiligheidsregio en welke acties er 
ondernomen worden: 
 
 
 
 



 

• 3 December 2013 
 Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging schaalt op i.v.m. combinatie hoogwater 
(springvloed) en zware storm op 6 December. 
VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) schaalt op naar planningstaf 
 
De taken van een planningstaf zijn: 

– Focus op scenariodenken 
– Multidisciplinaire afstemming te nemen maatregelen 
– Informatie verzamelen 

 
De bezetting van een planningstaf bestaat uit: 

– Regionaal Operationeel Leider 
– Algemeen Commandant Politiezorg 
– Algemeen Commandant Brandweerzorg 
– Algemeen Commandant Geneeskundige zorg 
– Alg. Commandant Scheepvaartzorg & Waterbeheer 
– Algemeen Commandant Bevolkingszorg 
– Hoofd sectie Communicatie 
– Directiewacht DCMR 
– Informatiemanager/plotter 
– Liaison waterschap/RWS 

 

• 4 December 
Planningstaf actief  
Leden algemeen bestuur geïnformeerd. 
Verwachting dat Maeslant- en Hartelkering niet hoeven te sluiten. 
Een kleine verandering in windrichting heeft grote invloed op  
Voorspelbaarheid moeilijk  
 

• 5 December 
Planningstaf actief  
Voorspellingen lijken mee te vallen, zwaartepunt in Zeeland. 
Meldkamer wordt versterkt met informatiemanager om korte lijn met o.a. RWS in stand te houden. 

 

• 6 December 
02.40 uur waterstanden boven voorspellingen 
03.22 uur aangepaste verwachting 2.97 mtr boven NAP Noordereiland. (stormvloedkering sluit bij 
voorspelling van 03.00 mtr) 
05.15 verwachting naar boven bijgesteld, waardoor OL besluit tot grip 2 
08.32 einde grip 

 

• Maeslandkering is uiteindelijk niet gesloten 
Modelberekingen bleven in eerste instantie onder sluitpel van 3.00 mtr (Rotterdam) 
Rond 05.00 uur steeg modelberekening naar 03.07 mtr. , maar het was te laat om te sluiten. 
Daadwerkelijk waterstand kwam uit op 2.90 mtr. 
 

 

 
 



Vragen van de bewoners: 
Wat houdt de verschillende grippen precies in? 
 
Schaal  Criteria Team(s) Leiding 

GRIP 1 Bronbestrijding 

• Ernstig in omvang 

• Niet routinematig 

• Beperkt hulpverleningsgebied 

• Multidisciplinair 

• Maatregelen binnen ongevalsgebied 

Commando 
Plaats Incident 

Leider Copi 

GRIP 2 Ondersteuning CoPI noodzakelijk 

• Gecompliceerd van aard 

• Ernstig in omvang 

• Multidisciplinair 

• Vereist tactische coördinatie 

• Maatregelen binnen en buiten ongevalsgebied 

Commando  
Plaats Incident  
+ Operationeel Team 

Operationeel Leider 

GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen) van de bevolking 

• Langdurige bestrijding 

• Ernstige gevolgen voor de bevolking (bijvoorbeeld door uitval vitale 
infrastructuur) 

• Forse materiële schade 

• Mogelijk veel doden en gewonden 

Commando  
Plaats Incident  
+ Operationeel 
Team  
+ Gemeentelijk 
Beleidsteam 

Burgemeester 

GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste 

• Volledige opschaling op bovengemeentelijk niveau 
Langdurige bestrijding 
Ernstige gevolgen voor de bevolking 
Forse materiële schade 
Mogelijk veel doden en gewonden 
Coördinatie tussen gemeenten 

Commando  
Plaats Incident  
+ Operationeel 
Team  
+ Regionaal 
Beleidsteam 

Voorzitter 
Veiligheidsregio 

GRIP 5 Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een 
ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere 
regio's of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de 
betrokken voorzitters VR in gezamenlijkheid besluiten omdat het 
bestuurlijk noodzakelijk is. 

Interregionaal 
Operationeel Team 
en Beleidsteam (IROT 
en IRBT) 

Voorzitters betrokken 
veiligheidsregio's (in 
onderling overleg) 

 

Verder kwam in deze presentatie naar voren het verschil tussen ontruimen (snelle niet geplande 
actie) en een ontruiming (Geplande actie, vaak op last van de burgemeester).  
Communicatie: 
Tijdens een ramp zal de communicatie verlopen via de bekende kanalen (NL-alert, RTV Rijnmond, 
Rijnmond veilig etc.) Het is raadzaam om te allen tijde een noodpakket in huis te hebben wat bestaat 
uit: - radio op batterijen of opwindbare radio, afgestemd op de rampenzender – zaklamp - extra 
batterijen - eerstehulpkit met eerstehulphandboek - lucifers in waterdichte verpakking – 
waxinelichtjes – warmhouddekens – gereedschapsset – waarschuwingsfluitje - flessen water en 
houdbaar eten - contant geld en kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren - 
reservesleutels van huis en auto - plattegrond van de omgeving, een autokaart en een lijstje met de 
telefoonnummers van mogelijke opvangadressen - desinfecterende handgelverzorgingsartikelen, wc-
papier, zeep en maandverband - medicijnen op doktersvoorschrift 
 

 

 

 



Wijkzaken in West door Peter Oskam 

- Per 1 januari 2019 komt er in Capelle een wijkbrandweerman.  

- Buurtbus, er is een vereniging opgericht en deze is opzoek naar vrijwillige buschauffeurs. Het 

WOP wordt hierover geïnformeerd 

- Burgemeester benadrukt blij te zijn als wijkwethouder met Capelle West. De toekomst 

agenda is een voorbeeld en wordt als voorbeeld gepresenteerd door en aan andere wijken.  

- 1e kwartaal van 2019 college akkoord. College komt op bezoek om te luisteren naar de 

wensen van bewoners 

- 1 november is er een conferentie opgave gericht werken geweest. Het BIZ was aanwezig en 

bood 60 stageplekken aan. 

- Denk en doe mee fonds, er is 5 miljoen euro beschikbaar voor ideeën van Capellenaren om 

Capelle beter te maken. Initiatieven zijn welkom 

- Burgemeester heeft een gesprek gehad met de commandant van de brandweer. In de 

kazerne gaat een escaperoom voor ouderen gerealiseerd worden 

Contact met WOP ‘s-Gravenland 
Jos Mosmans geeft een kort verslag van de bespreking die er is geweest met het WOP ’s-Gavenland. 
Een van de voornaamste onderwerpen waarover is gesproken is het gebied rondom de vijver en de 
dierenweide. Hoe en wat het vervolg op dit gesprek zal zijn is op dit moment nog niet bekend. 
 
Vraag vanuit de bewoners: 
Kan/gaat er iets gedaan worden aan de verlichting van de IJsbaan? 
Ja, er wordt nagedacht over het gehele gebied wat inhoud wandelpaden, visstijgers en verlichting. 
Ook wellicht een idee voor het denk en doe mee fonds. 
 
Werkgroepen 
 
Wonen 
Afgelopen week is er een vergadering geweest met de gemeente en Havensteder. Dit gesprek is 
positief verlopen in tegenstelling tot het eerste gesprek wat enig sinds stroef verliep. De termijn van 
realisatie (niet eerder dan 2023) is een lastig punt. Verder zal er begin volgend jaar een enquête 
onder de bewoners van Capelle West gehouden worden aangaande wonen. Door de 
omstandigheden met Ben waren de beide vrijwilligers van de werkgroep wonen nog niet 
geïnformeerd, Jos Mosmans zal dit verder oppakken. 
 
Welzijn 
Er is wederom met succes een inloop ochtend geweest met Iet in het buurthuis. 
 
Veiligheid 
Er staat een eerste verkennende afspraak gepland met de burgemeester op 4 december 2018. 
 
 
Kunstwerk 
Daphne geeft een update over het kunstwerk wat is gepland bij de kleine zeehelden buurt. 
Het een en ander zit nog in vergunnings fase. Het IJsselcollege wil graag aan de gang echter, de 
fundatie details moeten nog worden uitgezocht. Dit om toestemming te vragen aan het Waterschap 
 
 
Jos Mosmans sluit de bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een sateetje en een drankje. 


