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Beheer wijkleefbaarheidbudget
Het WOP bestuur beheert het wijkleefbaarheidbudget voor Middelwatering. Actieve buurtgroepen en
individuele bewoners uit Middelwatering ontvangen een bijdrage uit dat budget, mits men een
degelijke begroting indient, die voldoet aan de regels voor de toekenning van aanvragen. Het budget
is bestemd voor de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Het WOP-bestuur
Middelwatering zal de aanvragen op dat doel inhoudelijk beoordelen.

Deze procedure moet op 1 december van 2015 zijn afgerond. Zodra de omvang van het door de
gemeente toegekende budget bekend is, vindt besluitvorming over de ingekomen aanvragen plaats
en stelt het WOP-bestuur de concept- begroting vast. Deze wordt geagendeerd voor de vergadering
van maart 2016.

Daarnaast zijn er voor zover het budget dat toelaat ook in de loop van het jaar aanvragen mogelijk.

De organisatie van wijkbijeenkomsten in 2016
Het WOP Middelwatering is het platform voor de wijk, waar onderwerpen besproken worden die de
bewoners van de wijk aangaan. Door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten (WOP
vergaderingen) waar zowel bewoners als professionals uit de wijk, zoals jongerenwerk, opbouwwerk
en ambtenaren van de gemeente bij aanwezig zijn, krijgen bewoners en eventueel derden een eigen
stem. Het doel van deze bijeenkomsten is bewoners met elkaar in gesprek laten gaan over
onderwerpen die de wijk en de bewoners aangaan en bewoners in contact en in gesprek te brengen
met de verschillende diensten van de gemeente Capelle aan den IJssel.
Het bestuur van het WOP Middelwatering organiseert vier maal per jaar een WOP-bijeenkomst. In het
jaar 2016 worden deze bijeenkomsten georganiseerd op:
• dinsdag 8 maart
• donderdag 17 mei
• dinsdag 6 september en
• dinsdag 13 december.
De locaties worden nog bekend gemaakt.
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Gekwalificeerd advies
Het WOP Middelwatering heeft de mogelijkheid om (on)gevraagd gekwalificeerd advies te geven aan
de gemeente Capelle aan den IJssel over onderwerpen die de wijk aangaan. Op deze wijze geeft het
WOP Middelwatering input vanuit bewoners aan het staande, voorgenomen en te ontwikkelen beleid
van de gemeente. Ook in 2016 zal het WOP-bestuur daar zeker in voorkomende gevallen gebruik van
maken.

Vergaderingen WOP bestuur Middelwatering
Het WOP-bestuur Middelwatering probeert de regel te hanteren van tien maal per jaar te vergaderen.
Dat zal dit jaar iets minder zijn als gevolg van de bestuursvacatures in het begin van het jaar. In de
bestuursvergaderingen wordt de voorgaande WOP-bijeenkomst geëvalueerd en de komende
voorbereid en komen alle zaken die op een of andere wijze van belang geacht worden voor de wijk,
aan de orde. Signalen uit de wijk vormen een terugkerend onderwerp op de bestuursvergaderingen.

Maak Capelle
Een uitdaging vormt de opdracht van het gemeentebestuur om als WOP’s nauw samen te werken met
Maak Capelle. Daarbij blijft de opdracht voor het bestuur om bij elk verzoek tot medeparticipatie het
belang van een initiatief voor de wijk WOP Middelwatering, want dat is de primaire taak van het WOPbestuur: de leefbaarheid van de wijk Middelwatering te bevorderen.

En verder…
Het WOP bestuur Middelwatering acht het van belang om bewoners te activeren dan wel te
heractiveren om naar de WOP bijeenkomsten te komen.

Het WOP bestuur Middelwatering heeft goede contacten met actieve buurtgroepen, organisaties,
instellingen en verschillende verenigingen. Deze contacten zullen worden gecontinueerd en waar
gewenst verder uitgebreid.

Het WOP bestuur Middelwatering gaat steeds meer digitaal. Veel informatie gaat via digitale
nieuwsbrieven en ook heeft het WOP Middelwatering een eigen website www.wopmiddelwatering.nl
Ook kunnen bewoners zelf digitaal reageren via het email adres info@wopmiddelwatering.nl
Net als voorgaande jaren komt informatie ook via de wijkkranten.
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Bijlage 3

Wijkleefbaarheidbudget 2016.
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Bijlage 1

Jaarplannen 2016 van (werk) groepen / organisaties

Werkgroep Woonomgeving & en Veiligheid
Gezien de ontwikkeling van de groenvoorziening van de gemeente Capelle aan den IJssel verwachten
we dat de vooruitgang op dat gebied niet groot is. Het groenonderhoud zal dan ook in 2016 op een
laag pitje staan ondanks het feit dat de gemeente Capelle aan den IJssel tot de groenste gemeente
van Nederland is uitgeroepen.

Het toezicht op de verzorging van de bloembakken en de “hanging baskets” blijft nodig. Daarom moet
worden gezocht naar een manier om de verzorgers ervan te stimuleren hun vrijwilligerswerk ook in
2016 te doen. Alleen dan zal het doel van “Ville Fleurie” worden bereikt. Misschien moet er wel een
soort wedstrijd worden georganiseerd voor wie de mooiste bloembak of hanging basket heeft. Op de
werkgroep ligt in elk geval een enorme druk om het gestelde doel te bereiken.

Het vergt van de werkgroep veel aandacht de bloempotten op de toevoerwegen naar de wijk op juiste
manier bij te houden. Geprobeerd zal ook worden nog door middel van een bijzondere actie het WOP
Middelwatering bekender te maken bij het publiek. Dat zou kunnen via een optreden van shantykoren
en/of een optreden van EMM muziek.

Omdat de werkgroep versterkt is met een lid dat veel om bomen en groen geeft en er ook veel van
afweet, verwacht de werkgroep een stap te zetten naar betere groenvoorziening. De werkgroep blijft
streven naar een fleurige en groenere wijk Middelwatering.

Werkgroep Muziek
De volgende concerten staan op het programma voor 2016:
•

Zondag 14 februari

Dubbelconcert in het Isala Theater.

•

Vrijdag 18 maart

Lenteconcert in de Dorpskerk

•

Donderdag 21 april

Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater

•

Donderdag 26 mei

Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater

•

?? oktober

Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theate

•

?? november

Lunchconcert en Schoolconcert in het Isala Theater

•

Vrijdag 16 december

Midwinterconcert in de Dorpskerk

De data die nog niet bekend zijn worden later alsnog bekend gesteld.
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De werkgroep blijft zoals alle jaren naar een stimulering van het bezoek van bewoners van
Middelwatering en andere Capellenaren naar de concerten van de jonge talenten van het Prinses
Christina Concours, bijna allen topmusici in de dop. Alle nu bekende relatief jonge Nederlandse
topmusici in de klassieke sfeer hebben wel één keer of vaker opgetreden in het Isala Theater of de
Dorpskerk. Daarmee is Capelle een bekende naam geworden in dit genre.

Daarnaast worden er voorafgaande aan de lunchconcerten en in samenwerking met Brede School
Netwerken concerten voor basisschoolleerlingen gegeven, die zonder uitzondering kunnen rekenen
op enthousiasme van de leerlingen.

Buurtkracht bijdrage aan het WOP Middelwatering
Buurtkracht heeft een adviserende en ondersteunende rol aan het WOP vanuit Welzijn Nieuwe Stijl.
De eigen kracht van het WOP staat in deze samenwerking centraal.
Buurtkracht sluit regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen met als doel signalen uit de wijk af te
stemmen. Buurtkracht zal ook regelmatig aanwezig zijn bij de WOP-vergaderingen.
Enerzijds is dat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk en de signalen van
bewoners, anderzijds om contact met bewoners te leggen en/of te onderhouden.
Buurtkracht zal evenals in 2014 in 2015 een rol spelen binnen het Wijk Uitvoerings PlanTevens
participeert Buurtkracht in het Breed Overleg Middelwatering.

Nieuw initiatief
Het bestuur van het WOP Middelwatering staat altijd open voor nieuwe initiatieven. Voor 2016 kan in
da verband de ideeën in het kader van de z.g. stadslandbouw genoemd worden.
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Bijlage 2

ACTIVITEITEN AANVRAAG VOOR 2016

Oude Plaats
Paaseieren zoeken
Viswedstrijd
Burendag
Braderie
Slaapfeest
Halloween
Sinterklaas
Kerstborrel
Jubileum Buurtvereniging

Kennismakelaars
Kinderen bak/kook/knutselclub
Activiteiten Meivakantie
Activiteiten zomervakantie
Activiteiten Herfstvakantie
Activiteiten Kerstvakantie
Bakkie in de Buurt
Bingo
Klaverjassen
Thema avonden
Literair café
Buurtcafé
LeerlT in je wijk
Computer(eet)club
Schaatsfestijn
Groenworkshop voorjaar
NL Doet
Buitenspeeldag
Zomermarkt
Buurtfeest
Burendag
Dierendag
Halloween
Sinterklaasfeest
Groenworkshop Kerst

BAS de VOGEL
6x Knutselmiddagen 4-10jaar
3x Buurtopruimdagen
3x Zomeractiviteit
Mini zeskamp
Waterspektakel
Activiteiten jongeren 9-17 jaar
Herfstactiviteiten voor de jeugd
Kerstfeest
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Bijlage 2

ACTIVITEITEN AANVRAAG VOOR 2016

BUURTMOEDERS REVIUSRONDEEL
Bewegen voor vrouwen
Schilderen
Bezoek Beijerink gemaal met TUC TUC +
koffie
Recepten uitwisselen
Kerstkaars (kandelaar) maken

DE FLUITER
Kinderclub
Seizoengebonden knutselwerk
Themaweken
Streetdance
Breien en haken
Cursussen, voorlichting door docent
(Nederlands)
Sinterklaas

NAAILESSEN IN FLUITER
Dinsdagavond
Verstelwerk vrijdagochtend

HUURDERS VERENIGING HET SLOT
Burendag
Kerst/Nieuwjaar
Buurtbijeenkomst voor bloembakken voor en
najaar

FAZANTSTRAAT
Kerst/Nieuwjaarsborrel

Burendag
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Flyerkosten
LEERCENTRUM
Computerlessen

JONGEREN
Activiteiten Capsloc

WOONOMGEVING/VEILIGHEID
Onderhoud bloembakken en groenvoorziening
Herfst/voorjaar
Opzomeren
Paasmarkt

MUZIEK
Dubbel concert Isala
2x concerten Dorpskerk
4x lunchconcerten Isala en
kindervoorstellingen
Drukwerk

COMMUNICATIE
Pagina krant

VERGADERKOSTEN
Notulen
Vergaderkosten

BUURTTUIN WIEKSLAG
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Bijlage 3

Wijkleefbaarheidbudget 2016

ONDERSTEUNING BUURTGROEPEN
Oude Plaats
Bas de Vogel
De Rondelen Buurtmoeders, peuterdans
Rondelen(Bingo,Schilderen,laptops,)
Buurtcentrum de Fluiter
Kennismakelaars incl. Kievitlaan
Buurttuin Wiekslag
Leercentrum

€
€
€
€
€
€
€
€

1.925,---2.250,-1.452,-1.150,-3.900,-10.425,-1.150,-1.000,-€ 23.252,--

WIJKAKTIVITEITEN
Naai enCreacursussen
BBQ en kerstaktiviteiten
Anklung tot zang W.Oeij
Standlandbouw Rubenssingel
De Meerpaal kinderclub
H.V Het Slot

€3.100,-€ 2.000,-€ 605,-€ 875,-€ 400,-€ 900,-€ 7.880,--

WOONOMGEVING/VILLEFLEUR/VEILIGHEID
Bijzondere activiteiten
Ville Fleuri + (Loes Schilt)

€ 2.000,-€ 14.500,-€ 16.500,--

MAAK CAPELLE

€ 5.000,-€

JONGEREN
Capsloc

5.000,--

€ 6.100,-€ 6.100,--

MUZIEK
Kerk 2x
Isala dubbel
Isalahuur4xlunchconcert. Incl. kindervoorstellingen
Huur/ stemmen vleugel
Musici
Drukwerk
Onvoorzien

€ 2.700,-€ 2.200,-€ 4.000,-€ 1.550,-€ 6.500,-€ 1.000,-€ 400,-€ 18.350,--
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AF:
Entree
Bijdrage BSN

-/-/-

€ 1.100,-€ 3.000,-€14.250,--

COMMUNICATIE
4x pagina krant

€ 4.000,-€ 4.000,--

VERGADERKOSTEN /NOTULEN
Notulen
Vergaderkosten

€ 1.500,-€ 1.000,-€ 2.500,--

Diversen

€ 3.000,-€ 3.000,-€ 82.482,--
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