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Nieuw versie Nieuwsbrief 

 

Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief heeft het bestuur een aantal tips 

ontvangen over het nieuwe uiterlijk. Deze tips hebben wij verwerkt in de 

Nieuwsbrief die u nu leest. De reacties die wij hebben ontvangen bevestigen 

in ieder geval dat de Nieuwsbrief van het WOP wordt gelezen. 

Uw reactie kunt u sturen naar e-mailadres: bestuur@wopwest.nl 

 

 

Bestuurders gezocht 

 
Het huidige bestuur, dat al een aantal jaren actief is voor de bewoners van 

Capelle-West, is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die enthousiast 

en met een frisse blik het bestuur willen komen versterken. 

 

 

Webinar Oeververbindingen 

 
Op 8 april was er een webinar over de afronding van de participatie Notitie 

Kansrijke Oplossingen ( NKO ) naar aanleiding van de diverse werktafels die 

er zijn geweest voor de nieuwe oeverbinding en Algeracorridor.  Naast 

diverse WOP bestuursleden waren er ook bewoners van de betrokken wijken 

vertegenwoordigd bij deze werktafels. Meer informatie over deze werktafels 

en de resultaten kunt u vinden op www.oeververbindingen.nl . Het webinar 

zal daar ook op komen te staan.  

 

Tijdens dit webinar werd er een overzicht gegeven van de resultaten van de 

diverse werktafels maar ook werd er dieper ingegaan op mogelijke 

oplossingen waaruit een keuze zal worden gemaakt om dit aan te bieden aan 

de opdrachtgevers. Interessant was met name dat er die avond een totaal 

plaatje gepresenteerd werd over de nieuwe oeververbinding tussen de Esch 

en Feijenoord ( tunnel of brug ) , verkeersproblematiek Brienenoordbrug en 

de Algeracorridor.  
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Bewonersavond 24 juni ???? 

De versoepeling van de Corona 

maatregelen geven momenteel nog 

geen aanleiding om de 

bewonersavond van 24 juni te laten 

plaatsvinden. 

Een actuele update over deze avond 

kunt u vinden op onze website 

www.wopwest.nl  

 

Vuilgrijper met vuilniszak ring  

Een vervelende bijkomstigheid van 

het afgelopen Coronajaar Is zwerfafval  

en met name van weggegooide 

mondkapjes. De gemeente stelt gratis 

vuilgrijpers met een draagring voor 

een vuilniszak ter beschikking aan 

bewoners die bereid zijn om hun 

straat of wijk regelmatig na te lopen 

op zwerfafval en dit afval te 

verwijderen. U kunt dit aanvragen via 

www.capelleaandenijssel en zoeken 

op afvalgrijper. 

mailto:bestuur@wopwest.nl


 
 

 

Bestuursleden 

Voorzitter: Frank Coomans 

Secretaris: Ruud Verschoor 

Penningmeester: Henk Stouten 

Webbeheer & Social Media: Jan Benard 

Bestuurslid: Jos Mosmans 

 

Contact 

I  www.wopwest.nl 

F Volg ons ook op Facebook! 

E bestuur@wopwest.nl 

 

 

Gesprek met vertegenwoordigers van het BIZ terrein 

 

Het bestuur van het WOP overlegt periodiek met vertegenwoordigers van de 

BIZ. In april is er een overleg geweest en zijn er diverse zaken besproken: 

- Veiligheid. Er wordt een overleg gepland met de werkgroep veiligheid van 

het WOP om te praten over de beveiligingscamera's en resultaten daarvan. 

Overlast in de avond en nacht door racende motoren en scooters 

- Aanzicht van het bedrijventerrein. Het bestuur heeft aandacht gevraagd 

voor de rommel en vervuiling van het gebied grenzend aan de dijk. 

Lichtreclames en stankoverlast zijn ook ter sprake gekomen. 

 

 

Kleinschalige bijdragen voor initiatieven 

 
Waarschijnlijk kunt u ook niet wachten totdat we eindelijk weer samen met 

familie en buren wat kunnen gaan doen. Het WOP bestuur heeft besloten om 

bewoners in de gelegenheid te stellen een aanvraag te doen voor een 

financiële bijdrage aan een initiatief dat bijdraagt aan samen weer iets met 

elkaar doen na de Corona beperkingen. De gebruikelijke weg was om 

dergelijke aanvragen te doen via het Maak Capelle fonds, echter bleek in de 

praktijk dat het doen van een aanvraag voor een laag bedrag teveel moeite 

was. Wij willen het nu laagdrempeliger doen en u kunt uw initiatief en het 

gevraagde bedrag direct aanvragen via bestuur@wopwest.nl .Afhankelijk van 

het initiatief zal het bestuur een nader te bepalen bedrag toekennen.  

 

 

Dierenleed 

 
Onlangs verschenen er in de buurt whatsapp verontrustende berichten dat er 

gebakken sponzen op diverse plekken in de wijk lagen.  De reden daarvoor 

weet alleen degene die dit neerlegt. Niet alleen honden kunnen het opeten 

maar ook andere dieren zoals katten en eenden zullen dat doen.  Er zijn 

regels voor grof vuil, houden van dieren, overlast maar ook maatregels tegen 

het veroorzaken van dierenleed. Hou onze wijk schoon en vriendelijk. Samen 

leven is samen genieten. 
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