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Van het bestuur 

Het is weer voorbij die mooie zomer, de eerste regels van een 
lied dat iedereen wel zal herkennen. Ondanks alle toen nog 
geldende regels tegen corona hopen wij dat u heeft kunnen 
genieten van een zomer met familie en vrienden. Bij ons zijn 
de batterijen  in ieder geval weer opgeladen en hebben we er 
zin in om te beginnen aan een nieuw jaar voor het WOP.  

We hebben een gesprek gehad met Peter Oskam, onze 
burgemeester en wijkwethouder. Zoals u wellicht heeft 
vernomen zal Peter Oskam ook de komende jaren onze 
burgemeester blijven. Tijdens dit gesprek zijn wij uitgebreid 
ingegaan op de Toekomstagenda, wat voor resultaten zijn er 
behaald en wat staat ons nog te doen.  

Peter Oskam heeft ons verzocht om na te gaan denken over 
een nieuwe Toekomstagenda voor na 2022. Onze 
Toekomstagenda wordt gezien als een uitgangspunt voor 
zowel bewoners als politieke partijen. In het verlengde 
daarvan is het idee geopperd om net zoals 4 jaar geleden een 
avond te organiseren waarbij politieke partijen hun standpunt 
kunnen geven over hoe zij Capelle-West zien, wat ze kunnen 
doen en vooral ook antwoorden kunnen geven op vragen die 
u heeft 

 

 

Groen in de wijk 

 

Naar aanleiding van een aantal gesprekken met betrokken 
bewoners is het initiatief ontstaan om in de wijk plekken te 
gaan zoeken waar meer groen en kleur kan komen. Deze 
plekken zullen wij dan voordragen aan groenbeheer om aan 
te pakken en met ondersteuning van het WOP in te richten 
met planten en bloemen. Wij hebben daarvoor uw hulp nodig 
bij het Opgaveteam Groen. Wilt u meehelpen en meedenken 
over waar en hoe we onze wijk groener kunnen maken meld u 
dan aan bij het WOP.  
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Website artikelen 

Rijckehove wil een belevingstuin 
aanleggen. Op onze website vindt 
u meer info hierover wat het is en 
hoe u zich kunt aanmelden als 
vrijwilliger. 

Een aantal websites willen wij 
graag onder uw aandacht 
brengen die van invloed en 
belang zijn voor onze wijk : 

www.oeverbindingen.nl  

Hier vindt u de laatste informatie 
over de voortgang van de plannen 
voor o.a. de Algeracorridor 

www.riviumdistrict.nl  

Informatie over de bouwplannen. 

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.  U kunt zich 
aanmelden of meer informatie 
vragen direct bij een bestuurslid 
of via mail 

bestuur@wopwest.nl  
 

 

http://www.oeverbindingen.nl/
http://www.riviumdistrict.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 

 

 

 

Activiteiten in de wijk  
  
In augustus is er door het WOP-West samen met het WOP 
van ’s Gravenland en Sportief Capelle een voetbaltoernooi 
georganiseerd op het Cruijffcourt  voor de jeugd  tot 12 jaar. 
Voor de prijsuitreiking was YouTube ster Soufiane Touzani 
uitgenodigd. De kinderen kregen een demonstratie van zijn 
kunsten te zien en konden hem ook vragen stellen. Ieder kind 
dat had meegedaan kreeg een Touzani voetbal. Het was een 
groot succes en de kinderen waren dolenthousiast.  

Het Cruijffcourt was deze zomer naast het voetbal ook de plek 
voor een openlucht bioscoop. Er werden 3 films vertoond en 
het bijzondere was dat alle bezoekers een koptelefoon kregen 
voor het geluid waardoor er minimale geluidsoverlast was 
voor de buurt. Helaas was er een miscommunicatie, de krant 
was sneller met het verspreiden van het bericht over deze dag 
dan dat de bewoners rond het Cruijffcourt waren 
geïnformeerd.  Bij een volgende keer zal dit zeker worden 
meegenomen in de planning. 

De dierenweide bij de vijver is nu een aantal maanden open 
op de woensdagmiddagen van 2 tot 4 uur. Er komen steeds 
meer bezoekers. Knop-Op naast de dierenweide is tijdens 
deze uren ook open en bij mooi weer kunt u op het terras 
zitten. De komende tijd zal Knop-Op binnen worden 
aangepakt. Een nieuw koffieapparaat is er al voor o.a. espresso, 
cappuccino en warme chocolademelk. Op het informatiebord 
bij de dierenweide vindt u de laatste informatie over 
activiteiten en openstellingen. 

Bewonersavond gaat die door? 
Kijk voor de laatste informatie op onze website 

Touzani voetballen te winnen 
 
Het bestuur heeft nog een aantal Touzani voetballen over en 
stelt deze beschikbaar middels een fotowedstrijd. Opdracht is 
maak een unieke foto die volgens u het karakter en de 
uitstraling van onze wijk weergeeft. U kunt de foto’s voor 1 
november sturen naar bestuur@wopwest.nl . Het WOP wil 
deze foto’s gaan gebruiken voor de website en nieuwsbrief. 
 

 

 

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 
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