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Verslag vergadering WOP Capelle-West 
16 september 2015 

Locatie: Atelier van kunstenaar Zhuang Hong-Yi 
Van Speykstraat 5A (oude school)   

Capelle aan den IJssel 
 

Aanwezig: ongeveer 55  personen 
Afwezig: burgemeester Frank Koen, Iveta Matovicova (Hoogheemraadschap Schieland), 

Sjors Los (BGC) 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 
Voorzitter John van Baaren opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle 
aanwezigen welkom op deze bijzondere locatie. Hij meldt de afwezigheid van 
burgemeester Koen. Hij wordt vervangen door wethouder Van Cappelle. De voorzitter 
bedankt de eigenaar van het atelier voor zijn gastvrijheid. 
De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 3 is vervallen en wordt verschoven naar de 
vergadering van december. 
 
 

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

3. Uitleg over het maaibeleid van HHSK. 
 

Mevrouw Matovicova (Hoogheemraadschap Schieland) is wegens ziekte verhinderd. 
Dit agendapunt komt bij de WOP-vergadering in december aan de orde. 

 
 

4. Verslag vorige bijeenkomst, d.d. 17 juni 2015 + bespreking Actiepuntenlijst 
(zie bijlage) 
 
De voorzitter was op 17 juni 2015 afwezig met kennisgeving.  
De heer Noordegraaf is naar de Raad van State geweest, maar niet voor het 
vuurwerk. 
De heer Goudriaan wil er graag bij vermeld hebben dat hij positief is over het WOP-
concert. 
De heer Middelkoop meldt n.a.v. de verkeersdrempels dat de betreffende drempel bij 
de Doormanstraat is aangepast. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst 
De heer Middelkoop meldt dat de werkzaamheden aan het Kraaiennest niet conform 
de opdracht zijn verricht. Half oktober worden de werkzaamheden wel juist 
uitgevoerd.  
De heer Goudriaan meldt dat het verkeerd parkeren ook geldt voor de Bas de 
Blokrede. 
De actiepunten worden aangehouden. 

 
 
      5.     Stand van zaken 

Werkzaamheden in de Redebuurt en Doormanstraat/Aert van Nesstraat 
 
De heer Middelkoop vertelt dat alle bewoners in de Redebuurt die belanghebbend zijn 
een brief hebben ontvangen. Er zijn heel veel reacties op de brief gekomen. Eind dit 
jaar of begin volgend jaar volgt er een nieuwe bijeenkomst. Daarna kunnen er nog 
aanpassingen worden gedaan. Er is nog geen aanbesteding gedaan. Desgevraagd 
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meldt de heer Middelkoop dat de werkzaamheden waarschijnlijk in 2016 aanvangen. 
De containers komen waar mogelijk ondergronds. 
Betreffende de Aert van Nesstraat meldt de heer Middelkoop dat de bijeenkomsten al 
zijn geweest. De aanbesteding heeft al plaatsgevonden. De problematiek die al langer 
op de agenda staat wordt meegenomen. De stoep wordt iets verlegd. Mevrouw Van 
Os vraagt of er iets bekend is over de verbreding van de stoep in het stuk naar de Aert 
van Nesstraat. De heer Middelkoop neemt dit mee. Wat gebeurt er met het plein voor 
de winkels nu de bouwplannen niet doorgaan? Wordt het opgehoogd? De heer 
Middelkoop vraagt dit na. Wordt het fietspad over de dijk ook meegenomen? Het 
wordt veiliger gemaakt, meldt de heer Middelkoop. Volgens de heer Havenaar wordt 
er weinig veranderd aan het fietspad. Er zijn al veel ongelukken gebeurd. Wijkagent 
Den Ouden ondersteunt de behoefte aan het veiliger maken van de situatie aldaar. De 
heer Middelkoop stelt voor dat hij de heer Rasing bij de volgende vergadering 
uitnodigt zodat hij kan uitleggen waarom bepaalde besluiten zijn genomen. De 
voorzitter voegt toe dat er een werkgroep Verkeer is opgericht. Dit punt kan ook 
binnen deze werkgroep worden besproken. Mevrouw Van Os vraagt aandacht voor 
het kruispunt onder aan de dijk bij de Doormanstraat.  
 
  

6.   Container-adoptieplan 
 
Mevrouw Kraaij meldt dat er vijf aanmeldingen zijn binnengekomen. Deze mensen 
krijgen materiaal en gaan de plekken rond de containers schoonhouden. Zij hoopt dat 
dit aanstekelijk werkt. Een van de aanwezigen bij deze vergadering meldt zich ook 
aan. Een bewoner vraagt waarom het zolang moet duren voordat het grofvuil wordt 
opgehaald. Soms kan dat pas na twee weken. Wethouder Van Cappelle ondersteunt 
het container-adoptieplan. Het werkt al heel goed in Fascinatio. Zij neemt de 
opmerking over het ophalen van het grofvuil mee. Een van de mensen die zich heeft 
aangemeld vertelt dat hij na zijn aanmelding nooit meer iets heeft gehoord. 
 
 

7.   Vuurwerkverkooppunt 
 
De voorzitter zegt dat dit onderwerp door de rechtbank is behandeld en dat er wordt 
gewacht op de uitspraak. Er kan dus nog niets over worden gemeld. De heer 
Noordegraaf vindt het vreemd dat de gemeente alweer een nieuwe vergunning heeft 
verleend voor het vuurwerkverkooppunt terwijl de vorige vergunning nog door de 
rechtbank wordt behandeld. Er lopen momenteel twee verschillende procedures: het 
vuurwerkverkooppunt en de opslag van gevaarlijke materialen.  
Mevrouw Kraaij meldt dat de containers bij het buurthuis ondergronds worden 
geplaatst. Er komt een voetpad vanaf de oude begraafplaats tot de Piet Heinstraat. 

 
 

8.  Nieuwe kunst in Capelle-West 
 

Het betreft kunst in de buitenruimte. De heer Kasten vertelt over de ontwikkelingen 
rond dit schoolgebouw. Het gebouw is nu van het kunstenaarskoppel Zhuang Hong-Yi 
en zijn vrouw Lulu. De kozijnen gaan vervangen worden en er komt een Japanse tuin. 
Deze plannen worden uitgevoerd zodra er weer kunstwerken verkocht worden. 
Max Verbeek is stedenbouwkundige bij de gemeente Capelle. Hij vraagt de 
aanwezigen wat gedaan kan worden om Capelle-West mooier te maken. Welke kunst 
willen de bewoners? Wat is kunst? Een bewoner vraagt of er meer speeltuintjes 
kunnen komen. Hij wil liever dat hieraan geld besteed gaat worden dan aan een 
kunstwerk. 
Een bewoner noemt de schilderingen van vogels op de muren in de Vogelbuurt. De 
heer Verbeek stelt voor om tijdens de burendag een muurschildering te maken. 
Misschien wil de kunstenaar die schildering maken? Er kunnen misschien foto’s van 
scheepshelden bij de straatnaamborden komen. Wellicht kunnen er fonteinen worden 
gemaakt in de vijvers. Bij de notenbomen kunnen grote dieren worden geplaatst, 
waarop de kinderen kunnen spelen. Laat de jeugd de dieren beschilderen. Er kunnen 
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antieke lantaarnpalen komen in de wijk. Het is de bedoeling dat wijkbewoners gaan 
nadenken over kunst in de wijk. Vertel het aan anderen en laat de mensen met ideeën 
komen. 
Is er budget voor? Er zijn misschien potjes voor te vinden. Kan er iets met de bruggen 
worden gedaan? Dat is wellicht mogelijk. Kunnen de schuttingen om de bovengrondse 
containers worden geverfd? De heer Verbeek neemt de voorstellen mee. De voorzitter 
stelt voor om dit punt tijdens de volgende vergadering weer op de agenda te zetten. Hij 
nodigt de aanwezigen uit om dan met een plan te komen. De heer Verbeek wil er ook 
graag jongeren bij betrekken. Het wordt in de volgende nieuwsbrief opgenomen. 
Mevrouw Novita Metz neemt contact op met de scholen. Zij wil contactpersoon zijn 
voor mensen met ideeën voor kunst in de buitenruimte. Een bewoner vindt het jammer 
dat het hardhout rondom de containers is vervangen door slechter hout. Er komt een 
extra nieuwsbrief over kunst. De voorzitter bedankt de heer Verbeek. 

 
 

9.  Rondvraag 
 

Wijkagent Den Ouden: Van wie is het parkeerterreintje bij de Aert van Nesstraat? Dat 
is van de firma Goudriaan. Er komt een sportschool. Hij voorziet een parkeerprobleem 
in de achterliggende straten. De sportschool heeft het terreintje erbij gehuurd.  
De heer Noordegraaf: In de krant heeft een beschikking gestaan over sanering van 
het EMK-terrein. Er zal sprake zijn van stankoverlast. Er zijn maatregelen te bedenken 
om dat te voorkomen. Volgens wethouder Van Cappelle zal er geen sprake zijn van 
gevaar voor de volksgezondheid. De sanering gebeurt onder begeleiding van de 
DCMR. De wethouder stelt voor om tijdens de volgende vergadering meer informatie 
te geven. 
De heer Tienhoven: Er zijn geen houtsnippers meer gekomen in het Rosarium. De heer 
Middelkoop vraagt dit na. 
De heer Te Pas: Er wordt niet gesnoeid in de Gemzenstraat. Hij heeft de heer 
Groenink hierover gesproken. Dit punt komt op de actielijst. 
De heer Kien: Op de hoek van de Aert van Nesstraat en de dijk kan een voorziening 
worden gemaakt om waarschuwingslichten te plaatsen als er een bromfiets aan komt 
rijden. Dit punt wordt meegenomen door de werkgroep. 
Mevrouw Polling: Het pad bij de Van Speykstraat en de Van Kinsbergenstraat is erg 
smal omdat er niet gesnoeid wordt. Het onkruid staat erg hoog. Het is geen 
gemeentegrond, maar een verplichting van de huurder. De voorzitter adviseert om te 
klagen bij Havensteder. Voorgesteld wordt om Havensteder uit te nodigen voor de 
volgende vergadering. Wanneer wordt er weer langs de dijk gemaaid? Dit is een vraag 
voor het Hoogheemraadschap. Het is jammer dat de vertegenwoordiger van het 
Hoogheemraadschap er niet is. 
De heer van Rekken: Er ligt veel hondenpoep bij het schoolplein. Het stinkt en het is 
smerig. Wordt er nog aandacht besteed aan de speelpleintjes? De heer Middelkoop 
vertelt dat er enkele jaren geleden door het college is besloten om speeltuintjes op 
termijn te laten vervallen. De heer Van Rekken pleit voor meer speelpleintjes. 
Wethouder Van Cappelle neemt het signaal mee. 
De heer Van Dijk: Bij de Van Beethovenlaan en de Smetanastraat is het overzicht erg 
slecht. Dat is onveilig. Bij het Cruyff Court mag niet worden geparkeerd, maar dat 
gebeurt toch. Hij heeft dit gemeld bij de heer Geluk. 
Mevrouw Kraaij: Willen de gemeente en de politie extra controleren op de snelheid op 
de dijk? Wijkagent Den Ouden zegt dat er wel verkeerscontroles worden gehouden. 
Hij weet dat er te hard wordt gereden. Hij weet niet wat er verder aan kan worden 
gedaan. Alleen controleren heeft geen nut. Er gebeuren daar veel ongelukken. De 
heer Kasten stelt voor om als omwonenden fysiek op de dijk aan de 
verkeersdeelnemers aandacht te vragen voor de snelheid. Bewoners vinden dit te 
gevaarlijk. De voorzitter vraagt of er vaker snelheidscontroles kunnen worden 
gedaan. Wat kan er worden gedaan om dit te bewerkstelligen? 
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10. Sluiting en na afloop een hapje en drankje 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
 
 
Bijgevoegd: Actiepuntenlijst 
 
 
Actielijst 

 

  Actielijst WOP Capelle-West 
Bijgewerkt tot en met de WOP-bijeenkomst van 16-09-2015. 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 

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. 

JM 
 
JM 
 
JM 
 
 
 
WK 
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 

Fout parkeren 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. 

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 

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. 

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 

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. 

 
JR 
 
 
FK 

29 16/09/15 Snoeien Gemzenstraat. 
Er wordt niet gesnoeid in de Gemzenstraat. 

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 

 


