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Van het bestuur 

We hebben er lang naar uitgekeken een zomer met minder beperkingen en 

eindelijk weer met familie, kennissen en vrienden samen wat kunnen doen. 

Het bestuur heeft de motivatie om direct na de zomerperiode de zaken die 

onze wijk betreffen weer vol energie te gaan oppakken. Op verzoek van onze 

wijkwethouder burgermeester Oskam zal er een gesprek plaatsvinden om 

hem bij te praten over het afgelopen jaar en de voortgang van de 

Toekomstagenda. In een volgende Nieuwsbrief zullen wij daar verslag van 

doen. 

 

Breed Overleg  

 

In mei is er Breed Overleg geweest tussen de wijken ’s Gravenland, Capelle-

West en gemeentelijke organisaties.  Diverse onderwerpen kwamen aan bod 

die van belang zijn voor de bewoners en leefbaarheid in beide wijken. Er was 

tijdens het overleg met name aandacht voor jongeren,  Knop-Op en het idee 

om een belevingstuin aan te leggen. De diverse opgaveteams hebben een 

kort overzicht gegeven van hun activiteiten. 

 

Activiteiten in de wijk   
 
De afgelopen periode en zijn er verschillen activiteiten in de wijk geweest of 

staan nog in de planning. 

- 5 Mei is er een draaiorgel door de wijk gereden om de bewoners te 

verrassen met het prachtige geluid van een echt draaiorgel. 

- Gesprek georganiseerd door de gemeente over plannen voor het 

Cruyffcourt. Tijdens deze avond werd er gediscussieerd over de lusten en 

lasten van het speelveld en de voorgestelde plannen van de gemeente.  

- Tijdens de speelweek gaat het WOP samen met het WOP 's Gravenland en 

Sportief Capelle iets organiseren speciaal voor de jongeren tussen de 8 en 15 

jaar. Bedoeling is om de jeugd in beweging te krijgen en daarvoor is ook de 

hulp ingeroepen van een bekende Youtube ster. 

- Opening van de dierenweide. Dit was een kleine plechtigheid om aandacht 

te geven aan de dierenweide. De Stichting zal een officiële opening 

organiseren zodra de plannen rond het vijvergebied zijn gerealiseerd. 
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Website artikelen 

Nieuwsbrief over de Stormpolder EMK 

terrein. Er is voortgang en er zijn nieuwe 

plannen om de werkzaamheden voort te 

zetten met het reinigen van het EMK 

terrein. 

Webinar over de nieuwe oeververbinding 

en de Algera Corridor.  Zeer interessant 

webinar over de mogelijke oplossingen en 

aanpak van verkeersproblematiek rond de 

Algerabrug, Brienenoordbrug en nieuwe 

oeververbinding naar Rotterdam Zuid. U 

kunt het webinar vinden op 

www.oeververbindingen.nl  

Bestuursleden gevraagd 

Het huidige bestuur, dat al een aantal 

jaren actief is voor de bewoners van 

Capelle-West, is dringend op zoek naar 

nieuwe bestuursleden. Ja het kost wat 

energie en tijd maar het is uw wijk waard 

dat u geïnformeerd en deelgenoot bent 

van nuttige en belangrijke zaken die in uw 

wijk spelen. U kunt met het bestuur 

contact opnemen via 

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 

 

 

Informatie over de wijk 

 
Het WOP bestuur heeft een aantal zaken onder de aandacht gehad 

 

- Reclameverlichting aan bedrijfspanden.  

- Gesprek met vertegenwoordigers van BIZ over veiligheid en toekomst van    

het BIZ terrein 

- Zijn er mogelijke bouwplannen in Capelle-West 

- Veiligheid, ingooien van ruiten en ongewenste bezoekers aan de deur 

- De gemeente heeft een Stadsvisie gepresenteerd voor de komende jaren. 

Het bestuur zal deze bestuderen en kijken naar wat dit betekent voor de wijk 

- Winkels Doormanstraat naar aanleiding van raadsvergadering structuurvisie 

Detailhandel 

- Plannen voor hoe kunnen we nieuwe bewoners verwelkomen in onze wijk 

- Meermaals overleg geweest met de gemeente, groep Capelse Aanjagers en 

WOP 's Gravenland over gevolgen ontsluiting Krimpenerwaard / Algeraweg 

- Overlast door afvaltoerisme van buiten de wijk, ook door bedrijven 

- Plaatsen van schaaktafels in de wijk 

- 26 juni is de gerenoveerde dierenweide onder grote belangstelling 

geopend.  Openingstijden zie www.hetnieuwevijvergebied.nl 

 

Bewonersavond 7 oktober 

 
Het bestuur is vol vertrouwen dat we eindelijk na meer dan een jaar u weer 

persoonlijk kunnen spreken tijdens een bewonersavond. Heeft u een 

agendapunt voor deze avond of een voorstel voor een thema laat het ons 

weten.  

Wij zullen er weer voor u zijn om uw vragen samen met vertegenwoordigers 

van diverse instanties te beantwoorden.  

Tijdens de laatste bewonersavond is gebleken dat er behoefte is aan 

spreektijd voor bewoners die een voor hun belangrijk onderwerp willen 

voorleggen aan de bewoners. Om te voorkomen dat dit meer tijd neemt dan 

gewenst en het de agenda van die avond verdringt verzoeken wij u 

vriendelijk om het bestuur tijdig in te lichten dat u spreektijd nodig heeft. Wij 

kunnen hier dan rekening mee houden met het maken van de definitieve 

agenda voor die avond. Het bestuur stelt een maximale spreektijd voor van 5 

minuten waarin de spreker zijn verhaal kan doen en ook kan aangeven hoe er 

verder kan worden gereageerd na de bewonersavond. 

 

 

 

Actuele informatie over het al 

dan niet doorgaan van 

bewonersavonden en andere 

geplande activiteiten vindt u 

onder het kopje Agenda van onze 

website www.wopwest.nl 

 

http://www.wopwest.nl/
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