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Van het bestuur 

Helaas hebben we tot op heden geen enkele reactie 
ontvangen op onze oproep in de vorige buurtkranten om 
versterking van het bestuur. Aangezien 2 van de huidige 
bestuursleden gaan stoppen, zou het ontzettend fijn zijn als 
deze plekken toch weer ingevuld worden.  Dus wilt u 1 keer in 
de maand met de gemeente praten over allerlei onderwerpen 
die met Capelle-West te maken hebben en hiermee proberen 
Capelle-West groener, mooier en veiliger te maken? Mail ons 
dan op bestuur@wopwest.nl 

 

 
Ville Fleurie 
 

De gevulde bloembakken van het initiatief Ville Fleurie was 
een groot succes! Enkele straten in Capelle-West werden deze 
zomer opnieuw met bloembakken opgefleurd. De prachtige 
bloemen werden dit jaar weer verzorgd door bloemenhuis 
Dick van Wageningen. Wat ons betreft weer voor herhaling 
vatbaar volgende zomer!  
 

 

Bedrijventerrein Capelle-West 

Onderstaand een bericht van de dhr. Henk van Ree namens 
de werkgroep van de gemeente die zich gaat bezighouden 
met een gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-
West.  Het betreft voorinformatie het bestuur verwacht tijdens 
de bewonersavond van 17 november meer informatie te 
hebben en wellicht dat dhr. van Ree zelf die avond aanwezig 
zal zijn om bewoners te informeren. 

 

 

Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle West. 
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Interessante links 

www.wopwest.nl  
 
www.oeververbindingen.nl  
Gaat over o.a. problematiek rond 
de Algeraweg en A. van 
Ryckevorselweg  

www.capellebouwtaandestad.nl 
Informatie voor bewoners en 
reacties van bewoners in Capelle 
aan den IJssel 

www.stormpolderdijk.nl 
informatie over de voortgang van 
het reiniging van de vervuilde 
grond op het EMK terrain 

www.maakcapelle.nl 
U kunt daar initiatieven 
aanmelden en een bijdrage 
vragen aan bedrijven, WOP’s en 
organisaties 

www.sonrisa-rijnmond.nl 
Stichting Sonrisa organiseert de 
Goud voor Oud middagen. Op 
hun website vindt u meer 
informatie over de doelstellingen 
en activiteiten 
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Bestuursleden 
 
Voorzitter: Frank Coomans 
Secretaris: Ruud Verschoor 
Penningmeester: Henk Stouten 
Webbeheer & Social Media: Jan Benard 
Bestuurslid: Jos Mosmans 
Bestuurslid: Natasja van Velzen 
 

Contact 

I  www.wopwest.nl 
F Volg ons ook op Facebook! 
E bestuur@wopwest.nl 

 

 

Capelle-West is een klassiek bedrijventerrein met een 
verouderde ‘versteende’ uitstraling. Op het terrein zijn ca. 140 
bedrijven gevestigd (2021), waarbij bouw, zakelijke 
dienstverlening, groothandel en industrie de boventoon 
voeren. Het terrein zorgt voor werkgelegenheid en faciliteert 
meer dan 700 banen. De gevestigde ondernemers zijn veelal 
jarenlang trouw gevestigd op het terrein. Er is nagenoeg een 
volledige bezettingsgraad, kortom: het bedrijventerrein 
voorziet in een behoefte en is zeer in trek bij bepaalde 
bedrijven. Het plan is eind 2023 het bedrijventerrein aan te 
pakken. De directe aanleiding is de beoogde vervanging van 
het rioolstelsel in het gebied. Dit biedt kansen om ook andere 
facetten aan te pakken en het gebied een kwaliteitsimpuls te 
geven. We zetten thans de eerste stappen voor het opstellen 
van een integraal gebiedsinrichtingsplan. Uiteraard willen we 
gebruikers en omwonenden betrekken bij de opstelling van 
dit gebiedsinrichtingsplan. 

De komende maanden gaan we dit gebiedsinrichtingsplan, 
samen met de ondernemers en winkeliers, bewoners van 
Capelle West, het WOP bestuur en de BIZ Capelle West, verder 
vorm geven. 

( Heeft u ideeën, vragen of suggesties graag via mail 
naar h.van.ree@capelleaandenijssel.nl )  

 

Bewonersavond 17 november 2022 

Donderdag 17 november is er een bewonersavond. Wij 
verwachten dat er een aantal interessante onderwerpen 
besproken zullen gaan worden die u als bewoner van onze 
mooie wijk zeker zullen interesseren. Een voorproefje heeft u 
al kunnen lezen in deze nieuwsbrief. Via onze website, social 
media en email zullen wij u tijdig op de hoogte brengen van 
de agenda voor deze avond. Tot 17 november. 

                `                
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