Verslag wijkbijeenkomst WOP Middelwatering
Vergadering:
Locatie:
Aanwezig:
Bestuur:
Volgende bijeenkomst:

5 april 2017 om 20:00 uur
Buurtcentrum de Fluiter, Wiekslag 3
+/- 37 personen
Daniel Koolwijk (voorzitter), Corrie Scheffer (penningmeester), Rinse
Stark (notulist), Els Terlouw, Theo Smit
11-7-2017, 6-9-2017, 12-12-2017

1 Opening, mededelingen, aandacht voor de wijkschouw
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Er zijn 3 afmeldingen voor vanavond: Mw. Brouwer-Meurs, Mw. Tineke Winkels en Remon Olsman.
Wethouder van Sluis komt iets later binnen. Afgelopen dinsdag heeft een wijkschouw plaatsgevonden
met WOP-bestuur, Gemeente en bewoners in het gebied rond de Torenhof. Het verslag zal op de
WOP-website verschijnen. De volgende wijkschouw zal op 18 september in de Wiekslag zijn.
2 Bestuurswijzigingen, wij zoeken zo spoedig mogelijk een secretaris
Dhr. Joop Benningshof heeft tot afgelopen december in het bestuur gezeten. Hij host nu alleen nog de
website van WOP Middelwatering. Hij krijgt een presentje van het bestuur overhandigt als symbolische
dank voor zijn bijdrage.
De secretaris Rinse Stark heeft het te druk gekregen met zijn baan. Hij blijft wel graag in het bestuur
maar er wordt opgeroepen je te melden als je de nieuwe secretaris zou kunnen worden. Sowieso zijn
andere bestuursleden ook nog nodig.
3 Notulen bijeenkomst 13 december 2016
Arno de Bie (St. Welzijn) wil aanvullen op de notulen dat er na de succesvolle 1e wijklunch een vervolg
zal komen. Een 2e zal plaatsvinden (11 mei, Nieuwe Westerkerk) betreffende de de wijken Hoven,
Wiekslag, Hoeken, Rondelen, 747 en andere. Samen met wethouder Hartnagel zal besproken worden
wat er goed is gegaan en wat er nog te doen is. Welkom om te komen als je in deze buurten woont.
Voorzitter meldt dat zij bijzonder goed ontvangen werden op de wijklunch en dat hij positieve reacties
heeft gehoord. O.a. wethouders, Politie en Handhaving zullen aan aanwezig zijn.
Er zijn verder geen op of aanmerkingen over de notulen en deze worden vastgesteld.
4 Presentatie Mw. M. van Buuren, wijkagent Middelwatering
Er zijn 10 wijkagenten in Capelle. Mirella van Buuren is wijkagent van Middelwatering West. Haar
collega Raoul Poppelaars is naar een andere wijk gegaan. In mei start een nieuwe collega voor wijk
Oost. Er wordt veel incidentgericht gewerkt maar er worden ook aandachtsgebieden geselecteerd en
gekeken naar ‘high impact crimes’ waarbij de gevolgen voor de slachtoffers veel ernstiger zijn. Jaarlijks
komen collega's bij elkaar en word e.a. besproken, waaronder ook cijfers van inbraken, diefstallen,
jeugd- en alcohol overlast enz.
In mei 2016 was er een duidelijke piek in de woninginbraken. 1 Op de 3 inbraken vond in de Rondelen
plaats, 70 stuks!
Partners in overleg die nodig blijven: woningcorporaties, bewoners. Op 20 dec zijn 4 personen op heter
daad betrapt! Sindsdien geen inbraken meer in de Rondelen. De meivakantie komt er weer aan:
perfecte gelegenheid voor dieven.
Er wordt gevraagd: Helpen de camera’s die bij de Rondelen geplaatst zijn? Mirella: Ja, alhoewel die
daders toen al aangehouden waren.
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Vraag van dhr. Emmen: Gebeurt er iets met de onderliggende problemen? Ja, daders onderzoeken,
bijv. onderzoek naar ‘Modus operandus’ ofwel dadergedrag (hoe breekt iemand in). Verder:
Straatroven (o.a. Rondelen). Overvallen bij portiek. Op beelden zijn de daders herkent en deze zitten
ook nog vast.
Babbeltrucs. Diefstal uit de kamers. Zelfstandig wonen units onder het motto van melding
“wateroverlast storing” bijv. ... je trapt er in ook al wil je niet. Vooral bij kwetsbare mensen. Kijk eerst
wie er voor je deur staat. Spion. Let op tijdstip. Dhr. Emmen: Maar wat als het echt een storing is? Bel
de politie dan eerst.
Er worden door politie folders verspreid, bijv. onder 70 plussers.
Hr. Engelsman: Is er ook aandacht voor digitale fraude? Ja, bijv. niet je pincode bij je bankpasje
bewaren. Wees voorzichtig met contactloos betalen.
Hr. Benningshof (heeft zelf ‘vuurwerkbom' door brievenbus gehad): Hoe was het rond jaarwisseling
met de overlast? Capelle was aardig rustig en schade viel reuze mee. Alleen wat prullenbakken
opgeblazen enz. Mw. Klerk: Helpen WhatsApp-achtige groepen? Jazeker! Ook positieve dingen kan
politie via zo'n groep delen (bijv. x maanden geen inbraken). Hr. den Engelsman: Waarom komt
politiehelikopter zo vaak over laatste tijd. Antw.: Incident of preventief (vaak). Warmtebeelden.
Vermissingen. Dhr. Emmen: Zijn er geen stillere, bijv. drones? Worden nog niet ingezet voor die
doeleinden. Dhr. Sietsma: Hebben jullie veel last van zwervers? Valt mee. Laatst eentje bij Torenhof.
Bij Jilt achter de trap ook. Voorzitter: Hoe zit het in de Rondelen met autodiefstallen? Deze zijn het
afgelopen jaar flink gedaald. Wel een enkele kentekenplaat. Vaag: Waarom rijden politieauto's naar
Krimpen? Mirella: Omdat dit ook onder ons gebied valt, net als bijv. Ommoord enz. Vraag over
bereikbaarheid buurtagent: Hoe kunnen we u het beste bereiken? A: Politie.nl. Heb ook twitteraccount.
Hr. Stark: Waarom soms ambulances met sirenes aan naar kazerne Slotlaan? Dhr. Sietsma: dan halen
ze bijv. spullen met spoed op. Dhr. Emmen: via internet aangifte van bijv. gestolen fiets is nu een te
lastig proces.
Mirella heeft 8000 inwoners als wijkagent. Er zijn ook leerervaringsplekken voor agenten die ook
wijkagent willen gaan worden.
Het is 20:50 uur en de voorzitter bedankt voor de interessante bijdrage. Applaus volgt en Mirella krijgt
bosje rozen als dank.
5 Wijkzaken en info vanuit de werkgroepen
MaakCapelle
De voorzitter meldt dat het MaakCapelle platform (MC) nog steeds een heet hangijzer is. Wij lijken als
WOP nog steeds de enige financiers te zijn. Ondanks de vele initiatieven die inmiddels aangemeld zijn.
Onze donaties via het platform gaan ook nog niet altijd even soepel. Vraag van mw. den Engelsman:
Als het WOP niet volledig bijdraagt, moet je dan zelf actief verder zoeken? Ja. Penningmeester:
initiatieven worden soms pas door WOP gefinancierd tegen de tijd dat ze uitgevoerd gaan worden.
Dhr. de Bie van St. Welzijn: Doneren kan niet meer als hij verlopen is. Dit is op te lossen door zelf in te
loggen en de activiteit te heropenen. Dhr. Schoenmaker: Er is een grens waarbij het initiatief niet
doorgaat (en dus ook de sponsors teruggestort zouden moeten krijgen).
Dhr. Rosa vraagt naar een initiatief dat nog niet gedoneerd is. Dhr. Emmen: Heeft MaakCapelle de
ANBI-status? Nee. Hr. de Bie krijgt het woord en resumeert welke activiteiten op korte termijn starten
en wat de status is, waaronder 2 paasactiviteiten speluitleen en jubileum Wiekslag, Bingo
Reviusrondeel. Hr. de Bie blijft als buurtcoach helpen de initiatieven op MC te zetten. Het Sport en
Fundorp voor kinderen is deze keer bij KCC (korfbal combi) in Schenkel. Deze keer ook met
demonstratie van de brandweer.
Wekgroepen
Marja Smit (muziekgroep): Geweldig 50e concert in de Dorpskerk met beroemde harpiste. Intussen is
ook het lenteconcert geweest. 20 April is weer een lunchconcert in Isala.
Miep Hordijk (handwerkgroep): Het is heel druk. Er was nog een lastige situatie van een mw. die
uitsluitend in burka aanwezig wilde zijn.
Els Terlouw (werkgroep woonomgeving): Er is nog weinig te melden maar het is voorjaar en alles gaat
nog komen.
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De Voorzitter vraagt of allen de presentielijst getekend hebben.
Pauze
Rond 21 uur wordt er een pauze van ruim een kwartier gehouden.
6 Presentatie mw. N. Verschoor, manager St. Welzijn Capelle

Vanaf 1 januari 2017 laat Capelle het welzijnswerk uitvoeren door de stichting Welzijn Capelle.
De sociaal wijkteams van Buurtkracht, het Eropaf-team, de buurtmoeders,
Vluchtelingenwelzijn en Cliëntondersteuning zijn hierin ondergebracht. Netty Verschoor (van
voorheen Buurtkracht) vertelt over de nieuwe stichting die dit jaar een feit is. Per 1 mei zal ook
een nieuwe directeur/bestuurder na selectie gaan starten. St. heeft nog meer onderdelen dan
allen die van Buurtkracht. Is nu breder, met kortere onderlinge lijnen. Netty raadt aan vooral
op de website van Welzijn te gaan kijken. Samengevat doet Welzijn:
Voorkomen - Verbinden - Versterken (van individu of groep)
Mw. den Engelen heeft nog geen stadsmarinier gezien. Jan Peter de Vreede stel zich ter
plekke voor. Belang van je buren kennen! Je hebt elkaar nodig. Welzijn doet 'niets zelf' maar
leert bewoners op eigen kracht dingen te kunnen.
Mogelijkheden voor bereikbaarheid, telefoondiensten, een nieuwe website: CapelleDoet (om
vrijwilligers aan behoefte te koppelen, dit was wens van de gemeente).
Vluchtelingenwerk is lokaal geworden. De 4 websites: watisertedoenincapelle.nl,
MaakCapelle.nl, CapelleDoet.nl en Alleszelf.nl/capelle (voor de senioren).
Voor op MaakCapelle.nl geplaatste initiatieven moet men zelf ook sponsors zoeken. Dhr.
Emmen: Kan vluchtelingenwerk die kwestie van die nicab/burca (zie werkgroep handwerk)
afhandelen? Antw.: Haar keuze moet gerespecteerd worden. Er is eerst schrik van haar
reactie maar het gesprek moet aangegaan geworden.
De Penningmeester vraagt: Hoe gaat het met 'huizen van de wijk'? A: De Wel is er al een. De
Stichting heeft opdracht om 4 huizen van de wijk te realiseren: Een laagdrempelige bundeling
van voorzieningen. Middelwatering: nog geen bestemming. Locatie vinden kan lastig zijn door
ruimtegebrek. Dhr. Emmen: kan Welzijn Capelle een secretaris leveren voor de WOP? Arno:
Zij kan wel helpen met mensen vinden. Er zouden meer jongeren moeten betrokken worden
om te helpen.
Vraag: Worden de kerken er ook bij betrokken? Diaconieën hebben Welzijn gevraagd uit te
leggen wat ze bijv. voor statushouders kunnen beteken.
Mw. Verschoor wordt bedankt door de voorzitter en krijgt een bloemetje.
7 Mededelingen D. van Sluis, wijkwethouder

Wethouder Dick van Sluis benoemt een aantal van de vele ontwikkelingen in het stadscentrum
die momenteel aan de gang zijn. Start metrostation centrum. De Bram Ladage vlakbij de Albert
Heijn blijkt een goeie match. Deze komt uiteindelijk op de plaats van de juwelier die nu
tegenover AH zit. De eigenaar wil ook een oogje in het zeil houden op evt. hangjongeren aldaar.
Fietsers gaan allemaal (net als breder in de regio) voorrang krijgen op rotondes. Vraag:
Rabobank? Deze gaat weg en komt in Bibliotheek. Op de Slotlaan zijn de bomen gerooid. Er
zullen wel nieuwe komen. Centrumring: één type boom voor herkenbaarheid ring.
Vraag: Amandelhof, wat zijn de plannen? Nieuwbouw, maar wel iets gedraaid zodat park ook
groter kan worden. Vraag over toekomst oude postkantoor: Nog niet bekend maar is mogelijk
verkocht voor nieuwe plannen. Sloop/nieuwbouw 10 flats Hoven. Inc. sociale woningbouw.
Hoeken/wiekslag/747 duurzaam renoveren. Structurele oplossing voor 35 jaar voor
woningvoorraad. Hoe is het met het Stadspark? Al 80% klaar. Er komt ook een
calisthenics/sporttoestellen gedeelte. Dhr. Benningshof oppert de nieuwe Amandelhof te
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combineren met een 'huis voor de wijk'. Mw. Klerk: omleiding vanwege rotonde Slotplein: zijn de
bruggen wel berekend op het zware verkeer?
Mw. den Engelsman: Reigerlaan/Rivierweg gaat afgesloten worden voor verkeer, maar is dat
wel verstandig? Het is dan enorm smal. Wethouder: Dit wordt pas gedaan als andere zaken
helemaal klaar zijn. Zij vraagt ook de wethouder om zijn collega Meuldijk er op aan te spreken
om te zorgen dat er meer ondernemers op MaakCapelle mee gaan draaien. Wethouder geeft
aan dat MaakCapelle belangrijk is en aanjager zijn voor initiatieven.
8 Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:26 uur nodigt uit een hapje en drankje te nuttigen.
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