Verslag Algemene Vergadering WOP Middelwatering
Vergadering:
Aanwezig:
Voorzitter / Notulist:
Afwezig met kennisgeving:
Volgende vergaderdata:

17 mei 2016 om 20:00 uur in de Nieuwe Westerkerk (Valeriusrondeel)
38 personen
Daniel Koolwijk / Rinse Stark
Joop Benningshof (webbeheerder), Mirella van Buuren (politie)
6-9 en 13-12

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2 Mededelingen
De voorzitter meldt wie vanavond aangegeven hebben verhinderd te zijn: Jilt Sietsma, Max van
Leeuwen, Sherandel Rosa, Marjan Frankhuizen, Rein Hoen en Leen Krol. Hr. Binnenveld vraagt
waarom al voor de 4e keer er geen buurtagent aanwezig is. De secretaris licht toe: Buurtagent van
Buuren heeft aangegeven dat agent Poppelaars ‘het in zijn agenda zou zetten’. Kennelijk heeft dit niet
geleid tot zijn aanwezigheid. Bestuur zal hier navraag naar doen. Dhr. Middelkoop van Stadsbeheer
wordt vertegenwoordigd door mw. Rahman. Dhr. Kasten verontschuldigd wethouder van Sluis die niet
aanwezig kon zijn vanwege een bijzondere raadsvergadering.

3 Bespreking verslag vorige vergadering en jaarstukken
Het verslag van de vergadering van 8 maart wordt goedgekeurd met de complimenten van de
voorzitter voor de notulist die het stokje overgenomen heeft van de vorige deskundige notuliste.
Genodigden hebben het jaarplan 2016 en jaarverslag 2015 ontvangen.

4 Ingekomen stukken
Er zijn aanvragen voor subsidie binnengekomen die door het bestuur behandeld zullen worden. Dhr.
Kasten vraagt aandacht voor de bijeenkomst op 28 mei over meedenken met ontwerp van het
Stadspark en www.centrumxpeditie.nl. En verder voor de doorlopende presentaties over de
bestemmingsplannen van het centrumgebied op 16, 17 en 18 juni in ‘de Huiskamer’ (Koperwiek)
Dhr. den Engelsman vraag in het algemeen waarom er niet meer vertegenwoordiging is van
mensen/groepen die geld van het WOP krijgen. Er blijken echter toch nog wel wat vertegenwoordigers
aanwezig te zijn.

5 Presentatie vergroenen Capelse tuinen (Edith Stuivenberg)
De geplande presentatie van Arja Nobel over het project vergroenen Capelse tuinen kon niet doorgaan
vanwege stagnatie van het project. Edith Stuivenberg van de WOP werkgroep woonomgeving geeft nu
over deze materie een presentatie. Het vergroenen van tuinen verloopt moeizaam (dhr. Kasten:
projectmatig in elk geval op dit moment wel).
Het stedelijke gebied in Nederland is voor een groot deel verhard door wegen, parkeerplaatsen,
pleinen, gebouwen en betegelde tuinen.
40% van het stedelijk gebied bestaat uit particuliere grond: tuintjes en bedrijventerreinen. Dit is nadelig
voor de leefbaarheid in de stad want al die stenen leiden tot:
• Overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien. 85% van het regenwater gaat naar het
riool.
• Ook voor onze bodem is het beter om minder steen te hebben, waardoor het regenwater beter
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de grond in kan om verdroging te voorkomen.
Bomen, struiken en andere planten kunnen 's winters minder water opnemen, waardoor er in
tijden van droogte minder water beschikbaar is.
• Een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijnstof is een boosdoener.
• Hitte-stress. De opwarming van de stad: stenen houden de warmte lang vast. Vooral zwakkere
mensen en ouderen leven daardoor korter
• Afname van de stadsnatuur. In een betegelde tuin zie je geen vogels, vlinders, etc.
• veel verstening leidt tot verpaupering en gevoelens van onveiligheid. Meer criminaliteit en
agressie.
Een vergelijkbaar effect zie je bij kale schuttingen: verpaupering en afbreuk aan de sfeer in een buurt.
Als iedereen zijn tuin zou betegelen, hebben we andere riolering nodig en gaan onze gemeentekosten
flink omhoog. Afgezien van de kosten van alle andere problemen die hiermee samenhangen.
Woonveiligheid en groen hebben veel met elkaar te maken.
Voordelen van groene tuinen naast wat hierboven al werd genoemd:
- waardevermeerdering van onroerend goed
- voor ondernemers een beter vestigingsklimaat
- een betegelde tuin of volgestort met grind, vraagt ook onderhoud. 'Zorgeloos groen' levert zelfs
minder onderhoud op.
Zorgeloos groen zijn bomen, struiken, planten die minder onderhoud vragen, kleurrijk, goed van vorm,
onderhoudsarm, zeer gezond en sterk zijn en tegen een stootje kunnen (goede buren zijn). Bloeiende
borders met vaste planten en rozen die in onderhoud goedkoper zijn dan gras! De investering van de
omvorming kan in ongeveer 5-10 jaar terug verdiend worden.
Het WOP Middelwatering stimuleert groene initiatieven door het aanbieden van een financiële bijdrage
in de onkosten (aarde en planten) bij de inrichting van bloembakken in de openbare ruimte of
geveltuinen (planten): € 50 per 2 jaar, voor kleine bloembakken € 20,00 per 2 jaar)
Zie brochure over biodiversiteit http://degroenestad.nl/biodiversiteit-in-tuin-en-plantsoen/
•

Dhr. Emmen vraagt of afwatering niet een taak van de gemeente is. Dit is het geval maar de gemeente
kan bewoners niet dwingen hun tuin te vergroenen. Mw. Rahman: Wijkschouwen zullen ook uitgebreid
worden. Dhr. Kasten noemt als voorbeeld het succes van vergroenen in andere EU steden. Mw. van
Rossen (747 buurt) vraagt of de gemeente Havensteder kan aanspreken op het laten verwaarlozen
van tuinen door buren.

Pauze
Rond 20:45 uur is er een korte pauze. Hierna enkele mededelingen door de voorzitter:
- dat de jaarstukken ingediend zijn bij de gemeente. Er is nog geen reactie op ontvangen.
- de voor buurtbewoners beschikbare partytent wordt nu ondergebracht bij Hans den Engelsman
- Theo en Marja Smit (werkgroep Muziek) zijn onlangs geridderd.

6 Presentatie “Het Schollebos” (Ruud Sterk)
Dhr. Ruud Sterk van Stichting Natuurvrienden Capelle houdt een boeiend referaat over geschiedenis
en natuurwaarden van het Schollebos, ondersteund met vele foto’s. Over wat er leeft, wat er mis ging,
kansen en bedreigingen, welke activiteiten er zijn en wat de toekomstvisie voor het parkbos is. Er
komen veel dieren langs. De activiteiten van SNC worden toegelicht en er is een informatiefolder
beschikbaar. Er is wel eens wrijving met het hoogheemraadschap over het gedeeltelijk maaien van de
oevers ivm het broeden van vogels.
Er wordt een vraag gesteld waarom de rillen in het bos altijd naast en in in de richting van het pad
liggen. Dit houdt honden uit de kwetsbare gebieden in het bos. Verbod op loslopen van honden is niet
te handhaven. Er komt een vlindertuin en een groot insectenhotel. Einde presentatie 21:55u
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7 Informatie uit de werkgroepen
Dhr. Smit van de werkgroep muziek maakt melding van het lunchconcert op 26 mei. Ook zal hij zorgen
dat de WOP-krant (bijlage van IJssel en Lekstreek) volgende week woensdag gereed is.
Dhr. de Bie van Buurtkracht vraagt aandacht voor:
- Iedere maandagmiddag ontmoetingsactiviteit in de Fluiter vanaf 14:30 Ook voor mensen die de taal
willen leren. Spelletjes koffie thee praatje etc
- Kent of herkent iemand eenzaamheid? Graag melden bij Buurtkracht. Wij kennen mensen die maatje
willen zijn en helpen bij het matchen.
- Een nieuwe folder van MaakCapelle.nl is beschikbaar voor geïnteresseerden.
De voorzitter vraagt Arno de informatie ook aan de webbeheerder van WOP Middelwatering te sturen.
Mw. den Engelsman verexcuseert Mw. Hordijk van de handwerkwerkgroep vanwege
ziekenhuisbezoek. De naaiochtenden in de Fluiter worden druk bezocht. Mw. Obbes vraagt of er ook
andere vormen van handwerken worden gedaan behalve naaien. Dat is het geval.

8 Rondvraag
- Dhr. Wagner (huurdersvereniging ’t Slot) vraagt wat de policy is voor het onkruid wieden. Mw.
Rahman (Stadsbeheer): Er wordt een sober beleid gevoerd door de gemeente zoals op de
vorige algemene vergadering toegelicht door wethouder Meuldijk.
- Mw. van Rossen constateert dat CapelleWerkt zijn werk in groenonderhoud niet goed doet (Fa.
Reim doet dat wel). Er wordt op gewezen de ploegleider van de groep aan te spreken.
- Mw. den Engelsman maakt melding van discussie die op een buurtplatform door dhr.
Benningshof is opgestart over falend vuilnisbeleid. Ook tipt zij voor de bijeenkomst van 23 mei
van het Kinderclubcollectief (het platform voor het delen van kennis en ervaring voor
kinderwerkers in alle Capelse wijken). En er komt een evaluatie (Leefbaar, wethouder Meuldijk)
van het hondenuitlaatzone beleid.
- Mw. Bleekman (deelnemer moestuin Rubenssingel) vraagt of een doorstart komt van de tuin.
Er is een initiatief gestart in Hitland maar iets concreets voor Middelwatering is er nog niet. De
voorzitter verwijst ook naar ‘de Huiskamer’ voor meer informatie.

9 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 22:10 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.
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