Verslag Algemene vergadering WOP
Vergadering:
Locatie:
Aanwezig:
Bestuur:

Volgende bijeenkomst:

6 september 2017 om 20:00 uur
HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251
+/- 40 personen
Daniel Koolwijk (voorzitter), Marjolein Hospers (secretaris), Corrie
Scheffer (penningmeester), Rinse Stark (notulist), Els Terlouw, Theo
Smit, René Olsman, Arno de Bie st. Welzijn (afwezig)
12-12-2017

1 Opening, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en vraagt of de presentielijst ingevuld is.
Afmeldingen voor vanavond: Arno de Bie, Jethro Rasing (niet meer werkzaam bij Gemeente,
opgevolgd door Mw. L. Hazelebach-Hoedeman), John Tieman, Hester van der Hoorn, Ed Emmen, Jan
Peter de Vreede, Jolanda en Hans den Engelsman.
2 Bestuurswijzigingen (voorstellen nieuwe bestuursleden)
Marjolein Hospers gaat het secretariaat van Rinse Stark overnemen die het te druk heeft gekregen met
zijn werk. Rene Olsman gaat voor de werkgroep veiligheid aan de slag. Els Terlouw gaat ons helaas
verlaten wegens privéomstandigheden. Zij heeft ruim 20 jaar veel werk verzet voor de werkgroep
Woonomgeving. We zoeken opvolgers voor haar dus meldt je aan als je interesse hebt.
3 Notulen bijeenkomst 11 juli 2017
De notulen van de vorige bijeenkomst zijn meegestuurd met de uitnodiging voor deze avond. Er zijn
geen op of aanmerkingen op en deze worden goedgekeurd. Rinse blijft de algemene bijeenkomsten
notuleren.
4 Wijkzaken
Woonomgeving
Voorzitter heeft vorige week met Stadsbeheer gesproken m.b.t. enkele klachten over de
groenvoorziening en heeft gisteren antwoord gekregen op de nog openstaande punten gekregen.
Bij het maaien was het van Lottumpark niet meegenomen, dit zal nu wel gedaan gaan worden.
Volgende week is er nog een gesprek gepland met dhr. Middelkoop over de inhaalslag. Toegezegd is
dat het groen meer aandacht zal gaan krijgen.
Opmerking van mw. v.d. Minkelis (Valeriusrondeel): Uitlaatgebieden worden te weinig gemaaid. Er
zitten veel planten met giftige stoffen in hogere beplanting die op je hond kunnen komen. In de zon kan
dit blaren veroorzaken. Voorzitter (Valeriusrondeel): Een gat in de grond is opgevuld met .... asfalt!
Mw. v.d. Minkelis: Prullenbakken aan het Valeriusrondeel graag in gesloten uitvoering (vanwege
meeuwen). Voorzitter: Ze zijn besteld, komen er aan.
Dhr. Sietsma (Naaldwijklaan): Bij veel straten is groen (langs de muren) weggehaald. In zijn straat zijn
gedeelten niet gedaan. Bij navraag aan een medewerker die er mee bezig was bleek dat dit niet
gedaan werd omdat dit van een andere wooncorporatie was. Mw. de Klerk: Parkeerplaatsen etc. zijn
ook niet gedaan. Er is een “wagen met zo’n slang” bezig geweest. Volgens de voorzitter wordt onkruid
weggebrand.
Dhr. Brouwer van het Slotpark over vuilnisbakken: Deze zouden van beton moeten zijn wegens
vandalisme. En grotere bakken. Ze zijn anders veel te snel vol. Iemand meldt dat na maaien grote
plakken gras blijven liggen. Kunnen bijv. ‘uitkeringsmensen’ niet achter de maaiploeg aan lopen om dit
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op te ruimen? Er wordt ook niet met aanlijn en opruimplicht borden voor honden rekening gehouden.
Voorzitter zal dit ook melden.
Voorstellen nieuwe stadsmarinier
Salomon Haile is de stadsmarinier voor de Rondelen. Hij vertelt dat hij nu 2 jaar als stadsmarinier
actief is. Is begonnen in de Florabuurt. Zijn taak is verbinden. Sinds 1 jan dit jaar werkt hij in de
Rondelen. Er waren veel inbraken, er is jeugdoverlast en geen respect voor elkaar. Een extra
wijkbeheerder is ingehuurd om pro actief te reageren. Hij is altijd op zoek naar sleutelfiguren die er ter
plaatse wonen, om samen met professionals aan de slag te gaan. Nu ook met het buurtpreventieteam
waar de voorzitter in zit. Je moet het voor boeven onveilig maken. Salomon maakt zicht ook zorgen
over ouderen die zich niet veilig voelen, bijv. om ‘s avonds met hun hondje te wandelen. Men moet
elkaar beter kunnen vinden. Er is veel jeugd onder de 12 met niet altijd een even goede opvoeding. We
gaan evalueren wat al aan verbetering geboekt is. Nu al: woninginbraken flink naar beneden. En er zijn
2 jongens uit Capelle verwijderd. Acht overlast gevende jongens zijn ‘in de picture’. Inzet van OM,
politie en stadsgerichte aanpak. Voorzitter: Camera's hebben ook goed geholpen. Salomon: ‘Boeven’
die van de metro komen zien de camera’s en gaan blokje verder. Mw. v.d. Minkelis ziet wel groepjes
jongens, daar waar de camera's niet zijn.
Iemand oppert om ter voorkoming van criminaliteit ook scholen te bezoeken. Salomon: Er zijn
contacten, ook via buurtagent Mirella van Buuren, bijv. met de Klimop.
Dhr. Brouwer (Slotpark): Massaal zijn alle voordeursloten vervangen maar die van achterdeuren niet.
Salamon: Bij huurwoning (zoals in dit geval) moet men dit mogelijk zelf doen? Mw. de Klerk: Heeft de
gemeente niets te zeggen over Havensteder dan? Wethouder van Sluis: Havensteder beslist maar ze
zijn wel in gesprek en kunnen duwen maar niet iets opleggen.
Mw. van Engelen ‘ziet niemand’ van bijv. handhaving. Kunnen ze niet een keer door het Slotpark
lopen? Er is 2x bij haar ingebroken. Salomon: praat met elkaar en als je er niet uit komt, leg het bij het
WOP voor.
Voorzitter dankt Salomon voor zijn uitleg.
Toekomst Blinkertgebied
Gisteravond was er een inspraakavond over de nieuwe invulling van het Blinkertgebied. Voorzitter is
geweest: U heeft allen inspraak, evenals de lokaal betrokken partijen. Inspraakavonden, mailen, enz.
Er komt nieuwbouw. Vast is ook komen te staan dat de Heemtuin zal blijven bestaan. Wethouder Dick
van Sluis heeft zich niet afgemeld en schuift alsnog aan. Dhr. Kasten moet de avond delen met een
bezoek aan een andere WOP vergadering en zal eerder weg gaan..
MaakCapelle
Er is een gesprek geweest met hr. Meuldijk en het WOP enige tijd geleden. Er is nog geen reactie van
de wethouder geweest op de vragen. Volgens Werner Kasten loopt MaakCapelle erg goed. Joke: geld
op privérekening ongewenst. Joke: Bij uitzondering, na volhouden, gaat MC het geld voor haar
beheren. Werner: Er is een interne notitie gestuurd inzake de mogelijkheid van een ‘derdenrekening’.
Dit voorstel ligt bij de gemeente en moet ook nog naar Havensteder enz. Dit was een reactie op door
het WOP gestelde vragen. Er komt een oplossing, ik hoop een dezer dagen.
Voorzitter: De bereikbaarheid van MC is niet soepel, reacties duren lang. Alle aanvragen voor
subsidies voor activiteiten zal WOP wel via MC blijven laten verlopen.
Vraag van mw. Van der Spelt: Er wordt verschrikkelijk hard gereden over de Rivierweg. Kan daar niet
iets aan gedaan worden. En er lopen veel ratten langs de sloten.
5 Presentatie: de heer Aart Jan Damsteeg (Voedselbank)
Dhr. Damsteeg opent met de vraag “Wat wilt u weten”. Hij kan namelijk alles vertellen over de
Voedselbank in Capelle. Het heeft met armoede en voedsel te maken. AD: A.s. zaterdag is iedereen
welkom op de open dag op de nieuwe locatie. De voedselbank is 1 van de 160 bij de landelijke
organisatie aangesloten voedselbank. Er is goede betrokkenheid van Aldi, Plus, AH en Jumbo,
Klootwijk e.a.. Ook bijv. groentezaken in Barendrecht. Voorzitter vraagt welke mensen in aanmerking
komen. Als je minder dan 200 p.m. over heb kom je in aanmerking. Voedselpakket is ongeveer genoeg
voor 2 a 3 dagen. Hangt af van de toestroom. De kwaliteit van de pakketten stijgt. Er worden geen
recepten gegeven maar wel bepaalde logische zaken bij elkaar in het pakket gestopt. Wat je ziet (dure
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auto’s bijv.) is niet altijd wat het lijkt. Wat er achter de voordeur zit is soms anders, dan schrik je.
Armoedemonitor: Kleine duizend mensen in Capelle die er recht op hebben. Niet iedereen maakt er
gebruik van (uit géne, of ouderen vaak). Schulden zijn niet altijd eigen schuld. Inkomsten worden
vooraf gecheckt. Altijd via hulpverleners aangevraagd. Pakket stopt altijd na 3 jaar, net als de
schuldhulpverlening (daarna aangewezen op kerken bijv., die socializen ook een beetje bijv. en
formulierenhulp). Er worden wekelijks ongeveer 160 pakketten samengesteld. Ook kindertasjes.
Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers. Als iemand zijn pakket niet ophaalt of bijv. in de bosjes gooit dan
wordt je van de lijst gehaald (maar niet zomaar, er rijdt bijv. ook een busje voor als je het een keer niet
op kunt halen).
Vraag van mevr. Heikoop: Hoe kun je doneren en waar komt het geld dan terecht. Antw. Er zijn ook
andere voedselverstrekkers (is geen concurrentie), deze hebben bijv. geen voedselwaren-regels. Er is
subsidie van de gemeente (bijv. om het busje te laten rijden, pc's, krattenwasmachine). Geld wat u
geeft wordt gebruikt voor de organisatie.
Vraag: kun je er niet een soort supermarkt van maken zodat mensen zelf kunnen kiezen? Andere
vraag: hoeveel mensen zitten na 3 jaar nog steeds in de armoede/ellende? Hoeveel kan hij niet
zeggen, maar het neemt wel toe. Middelwatering haalt het armoede gemiddelde helaas omhoog (zie
armoedemonitor).
De voorzitter bedankt Aart Jan met een flesje wijn.
Pauze
Rond 21 uur wordt er een pauze van ongeveer een kwartier gehouden.
6 Presentatie: mevrouw José Grandia (Hospice)
Mevrouw Grandia dankt het bestuur allereerst hartelijk dat zij iets mag vertellen over de plannen voor
een te vestigen Hospice in Middelwatering. “Over doodgaan willen we niet graag praten“. Zij
memoreert hoe de ontwikkelingen zijn geweest die tot de huidige plannen geleid hebben. Het begon
met een telefoontje dat st. Ouderenwerk Capelle kreeg met de wens om moeder op een eigen manier
thuis te kunnen laten sterven nu de familie geen tijd voor haar had. Dit mondde uit in Hospice
Nieuwerkerk.
Nieuwerkerk wordt echter overspoeld met aanvragen vanuit Capelle en Krimpen. Bij een Hospice is
een wachtlijst ongewenst. 80% van de aanvragen bleek uit regio Capelle te komen. Onderzoek volgde,
en overleggen met allerlei instanties. Wenselijk bleek: Capelle een eigen hospice, als dependance, met
wel op termijn een eigen bestuur. Een woontoren van de Vijverhof was leeg (mensen die daar zaten
kwamen van de Roo).
Mensen vanaf 21 jaar kunnen opgenomen worden. De levensverwachting is zo ongeveer 12/13 weken.
Verwijzing van specialist is voldoende. Rustig ieder op z'n eigen manier kunnen sterven. Per eind
oktober zou het moeten gaan lukken, in 1e instantie met 4 bedden. De aannemer is bezig. Er wordt
gewerkt met vrijwilligers (nu al over de 50!) Deze krijgen ook allemaal toerustingscursussen. Hospice
krijgt grote gezellige kamers, voor met elkaar met fam. samen kunnen zijn en slaapbanken voor
overnachten van familie in bijv. de laatste fase. De Zellingen gaat de nachtdiensten invullen. Kosten:
formeel gratis, alleen voor maaltijden enz. een vast tarief, tenzij ook dat een probleem is. Soms is het
verzekerd. Middelen voor huur enz. komen van VWS (pas nadat het hospice zich anderhalf jaar
bewezen heeft). De patiënt bepaald zijn dagindeling.
Mw. van Engelen maakt een compliment voor het hospice in Nieuwerkerk waar haar man 4 dagen
verzorgd is; “Daar gaat m'n geld heen”. Het Hospice wordt voor heel Capelle en Krimpen!
Voorzitter bedankt mw. Grandia met een bos bloemen voor het mooi verwoorden van een moeilijk
onderwerp.
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7 Mededelingen wethouder D. van Sluis
Aansluitend op het betoog over het Hospice vult wethouder van Sluis (DS) nog aan de
gemeente Capelle heeft gedoneerd voor de keuken van het hospice.
Er zijn onlangs 2 zelfdodingen in Middelwatering geweest. Oproep: trek aan de bel als je
signalen krijgt zodat mensen nog eerder geholpen kunnen worden.
De verbouwingen in Capelle gaan niet altijd even soepel, meestal zijn het problemen met
planning van de Nutsbedrijven. De bouw van winkelcentrum de Koperwiek ligt wel op schema.
De bedoeling is dat al vóór de feestdagen de kruising voor de Hoeksteenkerk klaar is. De
Slotlaan mist om onduidelijke reden het eerdere wel aanwezige zebrapad. Hij is aan het
uitzoeken hoe dat komt. Iemand geeft aan dat daar nog geen afrit is. Dit komt goed. Mw. van
Rossen vraagt de wethouder hoe hij de kiss and ride zone (bij school de Horizon) heeft ervaren?
Dit gaat nu niet goed. Nancy Rahman van Stadsbeheer: Dit is nu in overleg en komt goed. Mw.
van Rossen: veel voetgangers worden niet gezien. DS: Er moet ook op gedrag ingezet worden,
niet alleen verkeersborden en handhaven. Ook hardrijders. Gemeente kan en mag bijv. ook
geen flitsers plaatsen. Via VNG wordt gepoogd om Handhaving meer bevoegdheden te kunnen
geven. Dit kan nog wel ruim een half jaar duren.
Mevr. v.d. Minkelis stelt voor om een stukje bij de metro 2 richtingsverkeer maken, scheelt heel
veel reistijd met de fiets. DS vindt dit geen goed idee, en brede fietspaden is ook gevaarlijker.
De 2e CentrumXpeditie zal 23 september gehouden worden. Een gezellige gratis middag met
bijv. een rondvaart, Art-Capelle op het stadsplein, muziek, ochtendontbijt in winkelcentrum,
opening van de Groene uiver, 1e paal geslagen Fazantstraat. En 's avonds zangeres Glennis
Grace en zanger Xander de Buisonjé en een huisband (in een van de bands speelt hij zelf mee).
De geplande buitenbioscoop a.s. zaterdag wordt binnen gehouden (in Isala). De plannen voor
nieuwbouw Hoven 2 zijn nog in een pre-fase maar er is voldoende interesse door
projectontwikkelaars.
Dhr. Krabbedam vraag of de nieuwe rotondes nog gevaarlijke situaties hebben opgeleverd. DS:
Het gaat helemaal goed en soepel. De voorzitter bedankt de wethouder.
8 Informatie uit de werkgroepen
Theo Smit (Muziekgroep): 12 Oktober is het 1e lunchconcert. 16 Nov en 19 december zijn er
concerten met de prijswinnende laureaten van het prinses Christina concours. Theo legt uit hoe
‘laureaten’ ontstaan zijn, hoe je hoge beoordeling krijgt. Ongeveer alle bekende musici hebben
die weg gevolgd. Het van Capellenhuis in huidige constructie bestaat 10 jaar. Zaterdag is er een
"Hangconcert" (letterlijk liggend). Dag erna 12 uur: Carter Muller. Elk concert kost 10 euro. Er is
ook een kindervoorstelling (poppenconcert). Het is voor Capellenaren waarom de prijs van
concerten ook laag gehouden wordt.
Info werkgroep Woonomgeving: Els Terlouw stopt, zie eerder bericht. We zoeken 1 of 2
vrijwilligers voor het groen. Om te controleren, contacten te hebben met bewoners over
onderhoud van bloembakken, hanging baskets enz. Er is geld beschikbaar voor bewoners.
De handwerkgroepen gaan goed, zitten bijna helemaal vol.
9 Rondvraag
Iemand achter uit de zaal vraag of er iets te doen is aan de geluidsinstallatie omdat hij het niet goed
kan horen. Voorzitter wijst op de vrije stoelen die nog voor aan zijn maar zal het signaal ook
meenemen voor een evt. oplossing. Mevr. Eduarda vaag is gevallen over ongelijk liggende tegels en is
gewond geraakt aan arm en schouder. Voorzitter verwijst haar naar een website van de gemeente
Capelle die daar speciaal voor is.
10 Sluiting, datum volgende Algemene vergadering en wijkschouw
De volgende bijeenkomst is op 12 december. De wijkschouw van 18 september is naar 25 september
verzet. Voorzitter sluit de vergadering om 22:08u en nodigt allen uit voor een hapje en een drankje.
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