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 Een nieuw uiterlijk 

 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de nieuwe website van het WOP-West positieve reacties gekregen over 
het  nieuwe uiterlijk. Als logische vervolg daarop hebben we ook de Nieuwsbrief in een bijpassend jasje 
gestoken. Het bestuur zou graag van u willen weten wat u vindt van de Nieuwsbrief in dit ontwerp.  
 
Uw reactie kunt u sturen naar e-mailadres:  bestuur@wopwest.nl  

 

 

   
 

   
 Wisseling van de wacht 

 
In januari heeft de voorzitter Jos Mosmans aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe voorzitter. De afgelopen 
3 jaar waren zeer intensief met het vorm geven  en uitvoeren van de doelstellingen in de Toekomstagenda plus 
het ontwikkelen van plannen voor het vijvergebied. Jos blijft nog wel in het bestuur actief.   
 
Frank Coomans zal als zittend bestuurslid de taak van voorzitter op zich nemen.  
 
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. 

 

   
 

   
 Bestevaer voor anker 

 
Het initiatief van het WOP in 2016 om een Kunstwerk (Koopvaardijschip ”de Bestevaer”) te plaatsen als entree 
van de wijk en verfraaiing van het dorpsgezicht wordt gecombineerd met een verbetering van de veiligheid en 
vergroening op de locatie; dus een win-win ambitie.  
 
Het kunstwerk is een vlaggenschip waarmee de cultuurhistorische verbinding van de wijk met het water en 
Hollandsche IJssel wordt benadrukt. Het schip en de passende locatie dragen bij aan de verfraaiing van het 
historische dorpsgezicht en entree van de Zeeheldenbuurt.  
 
De leerlingen van het IJsselcollege onder begeleiding van de schoolstaf dragen bij aan de kunstcultuur maar 
hebben vooral in dit project hun vakbekwaamheid getoond bij het construeren / snijden en lassen van een 
koopvaardijschip in cortenstaal dat is geplaatst op een dukdalf.  
 
De locatie hoek Piet Hein en Nijverheidstraat is verfraaid; de entree verbeterd en veiliger door het vrijmaken 
van het trottoir, herschikking van de afvalbakken en toegankelijkheid van de parkeergelegenheid. De uitvoering 
vond plaats in overleg met diverse gemeentelijke instanties en is door professionals gerealiseerd waarbij de 
betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de buurtbewoners een belangrijke bijdrage waren. Er was 
samenwerking met individuele wijkbewoners die op hun beurt weer vertegenwoordigd werden door 
buurtgroep, WOP en BIZ, de gemeente (wijk coördinatie, Gebiedsregie, verkeersveiligheid, stadsbeheer, 
MaakCapelle , Kunst in West initiatief, Denk en Doe Mee fonds) en professionele (aannemers-)bedrijven.  
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21-01-21 is een historische datum: het kunstwerk is geplaatst in onze Kleine Zeeheldenbuurt en onthuld 
namens de bewoners van de Kleine Zeeheldenbuurt door Jeroen Wijtenburg. 
 
P.S. we gaan geen namen noemen maar Daphne Verheijen Blaauw (gebiedsregie) en Gert-Jan Bras 
(IJsselcollege) hebben uiteindelijk veel voor elkaar gekregen. 
 

   
 

   
 IJspret en chocomel 

 
Wat was 13 februari toch een prachtige dag. Er was zon, ijs en veel schaatsplezier. De Stichting WOP Ketensche 
Polder die zich inzet voor het opknappen van het vijvergebied besloot om alle bewoners die op en bij het ijs 
waren te trakteren op heerlijke warme chocomel met slagroom en nog wat extra’s.  
 
Er is die dag 60 liter warme chocomel uitgedeeld voorzien van 9 liter slagroom. Een feest voor jong en oud. Na 
een jaar van Corona en beperkingen was deze dag een mooie gelegenheid om eindelijk weer eens met een 
grote glimlach de wereld in te gaan en samen met familie, vrienden en kennissen te genieten. 

 

 

   
 

       
 Digitale bewonersavond 18 februari 

 
Een verslag van deze avond kunt u lezen op onze 
website. Deze avond werd door de gemeente 
uitgebreid ingegaan op de plannen voor het 
nieuwe Rivium en de Algeracorridor waarbij met 
name  verkeer en overlast de belangrijkste punten 
waren. 

   Bewonersavond 24 juni 2021 
 
De komende bewonersavond staat voor 24 juni 
in de agenda. Hoe het dan staat met de Corona 
maatregelen zal voorlopig nog een vraag 
blijven. Wij hopen u in onze volgende 
Nieuwsbrief het goede nieuws te mogen geven 
dat het mag doorgaan. Indien u punten heeft 
voor de agenda kunt u deze nu al mailen. 

 

       
 

    
 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 
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