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Het WOP-West 

Sinds een tijdje weten we dat er een tweetal bestuursleden 
hun bestuursfunctie zullen neerleggen per einde van dit 
kalenderjaar. Hiervoor zijn we opzoek naar enthousiaste 
buurtbewoners die zich willen inzetten. Natasja van Velzen 
deelt haar ervaringen in deze Nieuwsbrief.  

Hallo, mijn naam is Natasja van Velzen. Sinds afgelopen 
december ben ik lid van het wijkplatform Capelle-
West. Aanleiding om mij aan te melden als vrijwilliger was de 
wens om iets terug te doen voor de fijne buurt waarin wij 
sinds 2 jaar met veel plezier wonen. Het leuke aan deelnemen 
in het bestuur vind ik dat ik in korte tijd veel mensen heb leren 
kennen en de organisaties daaromheen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van Capelle West. Dit zorgde ervoor dat ik op 
de hoogte was van leuke initiatieven zoals de bloembakken 
van Ville Fleurie aan de straatkant, de mogelijkheden tot 
organiseren van festiviteiten als de burendag, middels budget 
van Maak-Capelle, en inzicht kreeg op de organisatie en 
communicatie tussen de gemeente- het WOP- en de 
bewoners uit de buurt waarin ik mijn steentje kon bijdragen.  

Ondanks mijn (bijna) fulltime baan kan ik het deelnemen aan 
het WOP bestuur goed combineren. Door een fijne 
taakverdeling, korte en effectieve vergaderingen neemt het 
WOP 1x per maand slechts een uurtje tijd in beslag. Lijkt het u 
leuk om vrijblijvend een keer aan te sluiten om te proeven of 
een bestuursfunctie iets voor u is dan bent u van harte 
welkom! 

Capelle-West groener, mooier en veiliger te maken? Mail ons 
dan op bestuur@wopwest.nl 

 
Wat nou als je hart ermee stopt 
 
Ja dit vroeg ik mijzelf ook af, hoe mooi zou het zijn als er in je 
privé omgeving een AED zou hangen en er ook bewoners zijn 
die deze AED kunnen bedienen. 

 In deze nieuwsbrief:  

- WOP-West 
- AED in de wijk 
- Deelscooters 
- Bewonersavond december 
 

 

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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 Ik ben Rob Kok een van de bewoners van de Zeeheldenbuurt, 
u weet wel dat kleine buurtje langs de dijk aan de voet van de 
Algerabrug. 

 Voor mijn werk ben ik veel bezig met bewoners maar ik 
bedacht mijzelf dat ik eigenlijk niets deed voor mijn eigen 
wijk. In een grijs verleden startte ik een appgroep op om 
ingeval van overlast/veiligheid met elkaar in contact te staan.  

 Later kwam de vraag in mijn hoofd omhoog waarmee ik 
begon, ik besprak dit met een andere bewoner en al snel 
kwamen we op het idee om een AED aan te vragen bij de 
Hartstichting.  

 Even voor de duidelijkheid in een dergelijke situatie bel je 
altijd 112, maar die heeft een paar minuten nodig om op plaats 
van bestemming te komen en juist die paar minuten zijn 
cruciaal om nog kans te maken tot overleven. 

 Een AED kost een vermogen met geld van de Gemeente en 
een eigen bijdrage van 25 euro per adres kwam er een AED 
met een onderhoudscontract. Deze AED hangt op dit 
moment bij iemand in de tuin andere bewoners kunnen deze 
gemakkelijk pakken indien nodig. 

 Zo klus geklaard………dus niet want wie gaat die AED nou 
bedienen? 

 Natuurlijk waren er best wel bewoners die konden 
reanimeren i.c.m. een AED, maar ik vond het niet voldoende, 
mensen gaan per slot van rekening ook wel eens weg. Er zat 
dus maar een oplossing op en dat was natuurlijk mensen op 
laten opleiden, zodat zij wel kunnen reanimeren i.c.m. een 
AED.  

 We vroegen weer een subsidie aan bij de Gemeente en we 
lieten een gekwalificeerde instructeur komen om 14 mensen 
op te leiden. Nu hebben we ongeveer 18 mensen die dus te 
hulp kunnen schieten. 

 

Deelscooters 

Je hebt ze vast wel gezien ondertussen. Sinds begin oktober 
kunnen elektrische deelscooters ook in Capelle aan den IJssel 
gebruikt worden. 

Tijdens een proef van een jaar onderzoekt de gemeente of 
deelscooters hier passen. Na de zomer van 2023 besluit de 
gemeente of de scooters beschikbaar blijven in Capelle. 
Zorgen de elektrische deelscooters voor veel overlast? Dan 
wordt de proef eerder stopgezet.            

 

 

 



 
 
Als WOP West vinden wij veiligheid erg belangrijk in onze wijk en wij vinden dat zwervende scooters 
hier niet aan bijdragen. Daarom willen wij namens u als bewoner de gemeente een duidelijk signaal 
kunnen geven als er overlast is. 

Om dit te kunnen doen is het WOP West een meldpunt gestart. Komt u een scooter tegen op een plek 
waar deze absoluut niet thuis hoort? Maakt u dan een foto en stuur deze samen met de locatie en 
datum naar scooters@wopwest.nl  

Alle klachten zullen wij bundelen en aanbieden aan de gemeente. 

Let op! Wij zetten uw melding niet door naar de verhuurder. Wilt u de scooter weg hebben? Neem dan 
contact op met de verhuurder. 

https://ridecheck.app/support 

https://felyx.typeform.com/to/MPgJtT 

https://nl.go-sharing.com/hulp/ 

In december 2022 en juli 2023 worden de meningen en ervaringen van bewoners onderzocht door de 
gemeente via enquêtes. 

Wilt u hier meer over weten en/of meer informatie over de proef? 

www.capelleaandenijssel.nl/deelscooters 

              

 

 

 

 

mailto:scooters@wopwest.nl
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fridecheck.app%2Fsupport&data=05%7C01%7C%7Cab8acd37511d462843c608dab209516d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018050364657534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NLPfIUbWw3hx7UVYudLmwwI1dbEgXpSaMY6FMUxVbIk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffelyx.typeform.com%2Fto%2FMPgJtT&data=05%7C01%7C%7Cab8acd37511d462843c608dab209516d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018050364657534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EJNikBQER4g7YZ%2BULnWSmM6YbBTbCBmDCKpX0n73W80%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.go-sharing.com%2Fhulp%2F&data=05%7C01%7C%7Cab8acd37511d462843c608dab209516d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018050364814575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IXojDi91NmqjcNjdEPsonxkHHjatsDCHtJpHEItKpoY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.capelleaandenijssel.nl%2Fdeelscooters&data=05%7C01%7C%7Cab8acd37511d462843c608dab209516d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018050364814575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTnk8BbZ4iZQdVAaSBxq0obsyQxiw7NL8PgRMhvSZpY%3D&reserved=0


 
 

Bewonersavond donderdag 8 december 2022 

Donderdag 8 december is er een bewonersavond. Helaas moesten wij de geplande bewonersavond van 
17 november verplaatsen in verband met het afstemmen van de agenda’s met een aantal gasten voor 
deze avond.  

Agendapunten: (onder voorbehoud) 

BIZ-terrein :In de vorige Nieuwsbrief heeft u al informatie kunnen lezen over het industriegebied en de 
Admiraal Helfrichweg welke onder handen zullen worden genomen in de loop van 2023. De heer van 
Ree zal 8 december aanwezig zijn om het een en ander toe te lichten. 

Deelscooters : Er zal een presentatie worden gegeven over het deelscooterproject van de gemeente. 

Urnenmuur : De gemeente onderzoekt de wenselijkheid voor het plaatsen van urnenmuur bij de niet 
meer in gebruik zijnde begraafplaats van Capelle-West. Er zal een presentatie zijn o.a. over hoe een 
urnenmuur eruit kan komen te zien. Input van bewoners is belangrijk, zeker ook over de vraag of men al 
dan niet een urnenmuur wil hebben in Capelle-West. 

Bestuur : Per 1 januari 2023 treden 2 bestuursleden af.  

Decemberactie : Ook in 2022 zal het WOP een actie doen voor alle bewoners. 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
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