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Verslag vergadering WOP Capelle-West 
8 december 2015 

Locatie: Buurtcentrum Capelle-West 
Willem Barentszstraat 3 
Capelle aan den IJssel 

 
Aanwezig: ongeveer 40 personen 

Afwezig: wijkagent Dirk den Ouden en Novita Metz 
 
 

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen 
 
Voorzitter Aart Saly opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Bij 
agendapunt 9 wordt ook afscheid genomen van notulist Jeannette Roskam en secretaris Piet 
Havenaar. De voorzitter meldt de afwezigheid van wijkagent Dirk den Ouden en Novita Metz. 

 
 

2. Ingekomen vragen van bewoners 
 
Er zijn geen ingekomen vragen van bewoners. 

 
 

3. Verslag vorige bijeenkomst dd. 16 september 2015 + bespreking actiepuntenlijst (zie 
bijlage) 

 
De heer Goudriaan heeft een vraag over het ophogen van de Redebuurt. Is hierover al meer 
bekend? De heer Middelkoop vertelt dat de brief aan de bewoners binnenkort wordt verzonden. 
De informatiebijeenkomst is waarschijnlijk half januari. De ophoging start na de zomervakantie 
van 2016. 
 
Actiepuntenlijst 
Punt 16: De heer Middelkoop meldt dat het pad op 16-12 wordt verhoogd. 
Punt 21: Aanhouden. 
Punt 23: Er komt een pad. Aanhouden. 
Punt 28: Dit punt wordt tijdens de vergadering besproken. 
Punt 29: Aanhouden. 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
 

4. Hoogheemraadschap Schieland mw. Iveta Matovicova vertelt iets over het maaibeleid 
van HHSK 

 
Mevrouw Matovicova krijgt het woord. Zij houdt zich bezig met het beheer van waterkeringen. 
Het WOP heeft haar gevraagd om iets uit te leggen over het maaibeleid. HHSK maait minder vaak 
dan de gemeente. De waterkering wordt onderhouden ter bescherming van het achterland. Er 
wordt twee keer per jaar gemaaid. De veiligheid van de primaire waterkering is erg belangrijk. Er 
is gevraagd om vaker te maaien in verband met de veiligheid van de weggebruikers. Er is hier 
sprake van twee belangen. HHSK krijgt een andere uitvoerder van het maaibeleid en het 
maaibeleid wordt opnieuw bekeken. Mevrouw Matovicova denkt dat er beter gemaaid gaat 
worden. HHSK gaat in januari/februari duidelijke afspraken maken met de gemeente Capelle. Op 
dit moment wordt er na 15 juni gemaaid in verband met het broedseizoen. 
Op kale plekken wordt extra ingezaaid. Een bewoner vraagt of HHSK geen schapen meer heeft. 
Mevrouw Matovicova vertelt dat de schapen van derden zijn. Er zijn geen aanvragen voor een 
vergunning voor het laten grazen van schapen meer binnengekomen. Op de hoeken moet vaker 
gemaaid worden vindt de heer Havenaar. Het levert levensgevaarlijke situaties op. Dit moet de 
gemeente misschien zelf laten uitvoeren, denkt mevrouw Matovicova. HHSK gaat met de 



 2 

gemeente in gesprek. Wat gebeurt er met de grote rollen gras? Mevrouw Matovicova weet niet 
wat de aannemer daarmee doet. De drainage wordt na elke maaibeurt kapotgemaakt. Bewoners 
maken dit weer open. Hoeveel drainages zitten er dicht? Mevrouw Matovicova neemt deze vraag 
mee. Hoeveel vogels broeden er in het gras langs de dijk? Dit is niet bekend.  
De voorzitter bedankt mevrouw Matovicova. 
 
 

5. Gemeente Krimpen aan den IJssel: de heer J. Baas geeft voorlichting inzake sanering 
van het EMK-terrein 

 
De heer Baas krijgt het woord. Hij vertelt over de sanering en de herontwikkeling van het EMK-
terrein. Het is een zwaar vervuild terrein. Er heeft een koolteerbedrijf gezeten. Het bedrijf is 
verkocht en daarna is daar veel troep gestort, waaronder ziekenhuisafval (geen radioactief 
afval). Nadat het bedrijf failliet ging, is er een asfaltplaat overheen gelegd. De eigenaren van het 
bedrijf zijn opgepakt en hebben gevangen gezeten. 
De tanks zijn weggehaald maar er is nog veel afval achtergebleven. Het grondwater kwam in de 
bodem terecht waardoor het asfalt omhoogkwam. Er is een zuiveringssysteem neergezet. Het 
grondwater wordt deels gezuiverd. De kosten van dit systeem zijn nogal hoog. Er zijn in 2006 al 
plannen gemaakt om het terrein zo schoon mogelijk te maken. In 2010 kwam het bericht dat het 
heel veel geld gaat kosten. Er zijn in 2011 veel proefboringen gedaan. Daaruit bleek dat het 
misschien niet zo duur hoeft te zijn om het terrein schoon te maken. Er is toen vanuit de overheid 
aan de gemeente Krimpen gevraagd of er belangstelling was om het terrein te kopen. De 
gemeente wil dit wel, maar dan moet er wel een goede bestemming voor zijn. 
In het voorjaar van 2013 zijn er twee grote sleuven gegraven om te kijken wat er precies in de 
grond zat. Bewoners van Capelle-West hebben toen last gehad van stankoverlast. De DCMR 
kreeg veel telefoontjes van verontruste bewoners. De conclusie van de onderzoeken, in 
samenwerking met de GGD en de DCMR, is dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De 
gemeente Krimpen wil de grond kopen, op voorwaarde dat de rijksoverheid het terrein 
schoonmaakt. Het moet geschikt zijn om er een bedrijventerrein te ontwikkelen. 
Er wordt een koopovereenkomst ontwikkeld. Er wordt nu een aanbestedingsprocedure gedaan. 
Er worden vijf aannemers geselecteerd. In oktober 2016 wordt de definitieve aannemer 
aangewezen. In juli 2015 heeft de DCMR een raamsaneringsplan ter inzage neergelegd. Dit 
omgevingsplan laat zien wat er gesaneerd moet worden. De bewoners van Krimpen vinden het 
vaag. Zij willen meer grip krijgen. Het plan werd daarom opnieuw bekeken. In de eerste week van 
februari komt het nieuwe omgevingsplan opnieuw ter inzage. 
Bewoners van Krimpen hebben er behoefte aan om vaker bij elkaar te komen. Bewoners van 
Capelle-West die in de mailinglijst willen of aanwezig willen zijn bij de bijeenkomsten, zijn van 
harte uitgenodigd. De gemeente Krimpen gaat pro-actiever communiceren. Alle documenten van 
de overheid en de gemeente over het EMK-terrein staan op de website van Krimpen. De heer 
Baas is altijd bereikbaar voor meer informatie. 
Een bewoner denkt dat ook bewoners van 's-Gravenland tijdens saneringswerkzaamheden last 
hebben van stankoverlast. Er wordt geprobeerd in de winter te saneren want dan is er minder 
last van stankoverlast. Er wordt nog nagedacht of er kort wordt gesaneerd met veel overlast, of 
juist lang met minder stank. 
Een bewoner vraagt zich af hoe diep er is geboord. De boringen zijn tot 22 meter gegaan. Het 
gebied is heel nauwkeurig in kaart gebracht. Er zijn bubbels vervuild materiaal die ingesloten 
zitten en niet weglekken. 
Een bewoner weet dat er in de jaren 70 veel vervelende dingen gedaan zijn. Er zou illegaal 
geloosd zijn in de IJssel. Er zijn gifstoffen onder de IJssel door in Capelle-West terecht gekomen. 
Daarom is er een damwand van meer dan 22 meter gemaakt. Hij heeft grote twijfels bij het 
zuiveringssysteem. De heer Baas komt hierop terug bij het WOP-bestuur. De bewoner heeft veel 
moeite gehad om het rapport in te mogen zien bij de gemeente Krimpen. 
Een bewoner heeft gehoord dat er bij het terrein geen boten mogen komen omdat dan het 
vervuilde materiaal weer boven komt. De heer Baas zegt dat er geen schip mag aanleggen. Een 
bewoner zegt dat de schepen daar op stroom liggen te wachten tot de brug opengaat. Het slib 
komt dan boven. De gemeente Krimpen wil de kade gaan gebruiken om schepen te laten 
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aanleggen om de bedrijven te bevoorraden. Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid. 
De voorzitter bedankt de heer Baas. 

 
  

6. Voorstellen Kunst in Capelle-West door de heer Max Verbeek 
 
De heer Verbeek krijgt het woord. Er is een idee gekomen van de heer Wijtenburg. Andere 
ideeën zijn nog steeds welkom. In 2016 volgt overleg waarbij alle ingebrachte ideeën worden 
besproken en concrete plannen worden gemaakt. 
De heer Wijtenburg weet al wie te zijner tijd het beoogde kunstwerk gaan onthullen: mevrouw 
Kaptein uit de Piet Heinstraat, samen met (oud-)burgemeester Frank Koen. De locatie wordt, als 
het aan hem ligt, de parkeerruimte bij de entree van de Kleine Zeeheldenbuurt onderaan de dijk. 
Het kunstwerk wordt vergelijkbaar met het kunstwerk bij de Doormanstraat en lijkt op een 
zeeheldenschip. De heer Wijtenburg krijgt applaus. 
De heer Verbeek neemt dit idee zeker mee en hoopt dat er nog andere plannen worden 
ingebracht. De voorzitter vraagt of iedereen het eens is met het plan van de heer Wijtenburg. 
Iedereen is akkoord. De heer Verbeek wil graag nog even wachten op andere ideeën. 
 

 
7. Kleine Zeeheldenbuurt: Parkeerbeleid 

 
De heer Middelkoop zegt dat de gemeenteraad de financiën half december toekent. Daarna 
worden de bewoners over het voorstel geïnformeerd. Mevrouw Kraaij licht het burgerinitiatief 
nog even toe. 
 
 

8. Behaalde resultaten van WOP-West in een PowerPointpresentatie 
 
Mevrouw Kraaij krijgt het woord. Zij vertelt over de behaalde resultaten van WOP-West. Bij de 
Doormanstraat is een overloop voor het water gemaakt. Het verkeersprobleem bij de Willem 
Barentszstraat is opgelost. De bewoners zijn er heel tevreden mee. Er is een fietssluis bij de Van 
Kinsbergenstraat gemaakt. Er is een milieubosje aangelegd met daarin een aantal 
walnotenbomen. Het containeradoptieplan is in het leven geroepen. Meerdere vrijwilligers 
hebben zich aangemeld. Er is een afhaalpunt voor plastic afvalzakken gekomen bij de 
dierenwinkel.  
Het WOP ondersteunt allerlei activiteiten zoals oliebollen bakken. Het WOP organiseert elk jaar 
een concert in de Nieuwe Westerkerk. Er is een Toekomstagenda gemaakt met een top-10 van 
wensen voor de wijk. Het WOP geeft financiële ondersteuning voor verschillende initiatieven. Het 
WOP is betrokken geweest bij het vinden van een nieuwe bestemming voor de school aan de Van 
Speykstraat. Er zijn ondergrondse containers in Capelle-West gekomen. Enkele fietskruisingen 
zijn veiliger gemaakt. Het WOP heeft twee verkeersmaatjes. Er zijn hanging baskets in de wijk 
gekomen, die door bewoners worden verzorgd. Er is een vangrail langs de Nijverheidsstraat 
gemaakt. 
Voortuinen zijn netter gemaakt dankzij inmenging van het WOP. Het WOP is in gesprek met 
ondernemers van het bedrijventerrein en met winkeliers. Het Albatrosterrein is nog steeds erg 
vervuild. De heer Middelkoop vertelt dat Capelle is benoemd tot de groenste stad van Nederland. 
Een van de aspecten waarop Capelle is beoordeeld is het groenbeleid. 
Mevrouw Kraaij roept bewoners op om met ideeën en/of klachten naar het WOP te komen. De 
voorzitter bedankt mevrouw Kraaij voor deze mooie presentatie. 
 
 

9. Afscheid van burgemeester Frank Koen 
 
De voorzitter vertelt over wijkwethouder/burgemeester Frank Koen. Hij was bij allerlei 
activiteiten in de wijk aanwezig. Het WOP zal hem missen. De burgemeester krijgt een bos 
bloemen. Hij vindt bewoners van Capelle-West erg betrokken bij hun wijk. Hij vond het een eer 
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om wijkwethouder te zijn. 
De voorzitter bedankt de notulist voor haar werkzaamheden gedurende vele jaren. Zij krijgt een 
mooi boeket bloemen. 
De voorzitter bedankt tenslotte de heer Havenaar. Hij was het geweten van het WOP en heeft 
heel veel werk voor het WOP verzet. Het WOP gaat hem missen. Ook de heer Havenaar krijgt een 
bos bloemen. 
 
 

10. Rondvraag 
 
De heer Noordegraaf vraagt of Handhaving ook 's avonds en 's nachts wil letten op 
foutparkeerders in de wijk. 
De heer Ensing rijdt met zijn auto over het onderpad naar zijn huis, maar krijgt hier veel 
commentaar op. Het onderpad is echter geen fietspad. Kan dit duidelijker worden aangegeven? 
Er staat een bord 'einde fietspad'.  
Mevrouw Tong las dat er in de Kleine Zeeheldenbuurt te hard wordt gereden. Kan dit meer 
aandacht krijgen? De heer Kasten zegt dat er in januari in het buurtcentrum een sessie is over 
het parkeerbeleid. Er kunnen weinig maatregelen worden getroffen in de Kleine Zeeheldenbuurt. 
Het is belangrijk om het gedrag van weggebruikers aan te passen. 
 
 

11. Sluiting en na afloop een hapje en een drankje (uiterlijk 22.00 uur) 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur 
 
 
 
 
 
Bijgevoegd: Actiepuntenlijst 
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Actielijst 

 

  Actielijst WOP Capelle-West 
Bijgewerkt tot en met de WOP-bijeenkomst van 08-12-2015. Toevoegingen 
zijn vetgedrukt. 

 

Nr  datum  omschrijving en stand van zaken wie 

16 08/11/10 
14/02/11 
23/05/11 
26/09/11 
19/12/11 
 
13/02/12 
09/05/12 
20/09/12 
04/12/12 
 
18/02/13 
13/05/13 
09/09/13 
11/12/13 
04/03/14 
09/09/14 
09/12/14 
19/03/15 
17/06/15 
16/09/15 
 
08/12/15 

Speelplaats Kraaiennest: modderpoel. 
Aanhouden. 
Nog niets gedaan aan voetpad. Informatie vragen bij wegbeheerder. 
Dit probleem wordt eind oktober/begin november opgepakt. 
Werkzaamheden beginnen deze week. Situatie speelplaats wordt 
onderzocht. 
Voetpad is gereed. Situatie speelplaats nu niet te beoordelen. 
Nog steeds veel water op het pad. Aanhouden. 
Pad blijft probleem. De heer Kasten komt hierop terug. 
In het voorjaar worden problemen onderzocht en definitief verholpen. 
Enkele speeltoestellen worden voor de zomervakantie vervangen. 
Aanhouden. 
Situatie wordt bij hevige regenval gecontroleerd. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Vóór de zomervakantie is het probleem aangepakt. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Ophoging eind 2e kwartaal. 
Aanhouden. 
Werkzaamheden zijn niet juist uitgevoerd. Half oktober volgt correcte 
uitvoering van de werkzaamheden. 
Werkzaamheden worden half december alsnog uitgevoerd. 

JM 
 
JM 
 
JM 
 
 
 
WK 
JM 
 
 
 
 
 
JM 
 
 
 
 
 
 
JM 

21 13/02/12 
09/05/12 
20/09/12 
04/12/12 
 
18/02/13 
13/05/13 
09/09/13 
11/12/13 
04/03/14 
 
09/09/14 
 
09/12/14 
19/03/15 
17/06/15 
16/09/15 
08/12/15 

Foutparkeren Coen Botrede. 
Handhaving heeft foutparkeerders aangesproken. Aanhouden. 
Probleem bestaat nog steeds. Foutparkeerders melden bij Handhaving. 
Problemen worden minder. Toegankelijkheid wordt gecontroleerd door 
wijkagent en brandweer. 
Brandweer heeft gecontroleerd. Aanhouden. 
Verzoek aan brandweer om ’s avonds door de hele wijk te rijden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Brandweer heeft ’s avonds en overdag gecontroleerd. Het heeft de 
aandacht van politie en Handhaving. 
Op voorstel van burgemeester Koen wordt de brandweer gevraagd om 
hierover iets te komen vertellen. 
Presentatie brandweer. Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Fout parkeren geldt ook voor de Bas de Blokrede. Aanhouden. 
Aanhouden. 

JM SW 
 
 
DdO 
 
 
WK 
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23 09/05/12 
20/09/12 
 
04/12/12 
18/02/13 
13/05/13 
09/09/13 
11/12/13 
 
04/03/14 
09/09/14 
09/12/14 
19/03/15 
17/06/15 
 
16/09/15 
08/12/15 

Extra insteekplaatsen Aert van Nesstraat. Bespreking in AVV eind mei. 
In 2012 geen geld beschikbaar voor extra insteekplaatsen. Prioriteit 
Wijkgericht Werken? 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Komend jaar start voorbereidende werkzaamheden. Bewonersavonden 4e 
kwartaal 2014. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Bespreking AVV eind mei. 
Realisatie wordt meegenomen in de werkzaamheden. Bewoners kunnen 
wensen kenbaar maken. 
Aanhouden. 
Er komt een pad. Aanhouden. 

JM 

28 09/09/13 
 
 
11/12/13 
04/03/14 
09/09/14 
09/12/14 
19/03/15 
17/06/15 
16/09/15 
08/12/15 

Parkeerprobleem Kleine Zeeheldenbuurt. 
Er wordt contact opgenomen met Schieland over mogelijkheden voor 
parkeervakken op grasveld tussen De Ruyterstraat en Piet Heinstraat. 
Aanhouden. 
Overhandiging plan en handtekeningen aan burgemeester Koen. 
Plan wordt uitgevoerd, realisatie in 2016. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Financiën worden in december in gemeenteraad besproken. Daarna 
horen bewoners het voorstel. 

 
JR 
 
 
FK 

29 16/09/15 
 
08/12/15 

Snoeien Gemzenstraat. 
Er wordt niet gesnoeid in de Gemzenstraat. 
Aanhouden. 

JM 

 
 

WK=Werner Kasten; FK=Frank Koen; AVV=Adviescommissie Verkeer & Vervoer; JM=José 
Middelkoop; DdO=Dirk den Ouden; JR=Jethro Rasing; SR=Sander Retel; MV=Menno Vinke; 
SW=Steven Wierckx 

 


