
Verslag Bewonersavond 28 november 2019. 
 
Aanwezig: bestuur WOP Capelle West, vertegenwoordigers van de gemeente 
Capelle aan den IJssel, Politie / handhaving, vertegenwoordiger van Lambrane 
en ca 32 bewoners. 

 
Welkomstwoord door Jos Mosmans, voorzitter WOP Capelle West a.i. 
Jos heet iedereen welkom en in het bijzonder Ben Lansbergen. 
 

• Notulen vorige bijeenkomst: vastgesteld. Aan het kunstwerk wordt nog 
gewerkt door het IJsselcollege 

• Frank (wonen): de winkels aan de Doormanstraat zijn verkocht door 
Havensteder maar het is onduidelijk wat er gaat gebeuren. Verzoek aan 
Havensteder om voor duidelijkheid te zorgen bij winkeliers en bewoners en 
wat bekend is te communiceren.  

• In het pand Aert van Nesstraat worden vrije sector appartementen 
gerealiseerd. Huur in het lagere segment van de vrije sector. Aanvraag 
vergunning ligt thans bij de gemeente. 

• Toewijzingsbeleid vrijkomende woningen van Havensteder: naar voorbeeld 
van Vreewijk, zou het goed zijn met kandidaten voor een woning een 
gesprek te hebben over wat zij de buurt te bieden hebben. Er zou een 
groepje ge formeerd moeten worden om die gesprekken gesprekken te 
voeren, wellicht 2 maal per jaar of indien wenselijk. Er bieden zich 2 mensen 
aan om deel te nemen. 

• Commandeur Arjan Buitelaar, Lambrane) al veel appartementen zijn 
verkocht. De grond is schoon, bestemmingsplan is ongewijzigd. Arjan zal bij 
gelegenheid graag aanwezig zijn om uitleg te geven over vorderingen en 
werkzaamheden. 

• Vijverproject: Jos: aan de hand van zijn presentatie volgt er uitleg over de 
ideeën om dit gebied aantrekkelijk te maken. Bij het Denk en Doe mee fonds 
loopt een aanvraag voor subsidie. Beslissing ligt bij gemeente. 
Aandachtspunten: aanbesteding in verband met hoogte bedrag, verlichting 
op het eilandje staat in het projectplan, losloopplek voor honden, Knop Op 
voor de jeugd wordt nauwelijks gebruikt, scholen. Er wordt een Stichting 
opgericht ivm de subsidie vanuit o.a. de gemeente Capelle aan den IJssel 

• Burgemeester Peter Oskam: geeft het belang aan van het WOP. 

• Vraag van WOP, Ben: Hoe kijkt men aan tegen het WOP? Verbinding naar 
de gemeente, plannen zijn mooi maar actie is gewenst. Het WOP gaat nu 
thematisch werken en het eerste thema is Veiligheid. Vraag: naar gemeente 
of WOP met een probleem? In eerste instantie naar gemeente, bij geen 
resultaat kan het WOP een rol spelen. WOP is geen klachtenloket. In de app 
store is verkrijgbaar de mijngemeente app. 

• Daphne: neemt de vraag op wat te doen als je op de grens van gemeente en 
waterschap een probleem hebt. 

• Wijkwethouder: een bewonersavond met alle wethouders zal er niet meer 
komen in verband met tijdsinvestering.  

• Algemeen:  Buurtbus route is aangepast 
Bewonersavonden komen op de site 
Foto’ s van uitje Leef je uit foundation 



Er komt een nieuwewijkagent bij 
Uitzoeken vuilnisbakken Mees Toxopeusrede 
Vuurwerkoverlast: probleem o.a. beschikbaarheid politie en 
handhaving. Burgemeester legt situatie uit. 
Daphne vraagt na hoe het zit met de windmolens in Krimpen. 
Onduidelijkheid over slangen van Evides. 
Uitzoeken wat precies gebeurt op Albatros terrein (RET?) 
Fijnstofmeting kan op site DCMR gevonden worden 
Plannen voor Rivium komen op inspraakavonden door 
gemeente. 

 
 


