Algemene vergadering WOP Middelwatering
Woensdag 16 december 2015
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie Buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3
Aanwezig: ongeveer 40 personen
Afwezig: mevrouw Engelen, mevrouw Vles, de heren Brouwer en Vuik
1. Opening
Voorzitter Daniel Koolwijk opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom bij de
laatste vergadering van dit jaar. De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
De voorzitter meldt de verhindering voor deze vergadering van mevrouw Engelen,
mevrouw Vles en de heren Brouwer en Vuik. De heer Brouwer vraagt aandacht voor de
loslopende honden in het Slotpark.
Een bewoner mist de aanwezigheid van de wijkagent. Er is geen bericht van
verhindering binnengekomen.
3. Verslag van de WOP-vergadering van 8 september 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter meldt dat de notulist vanavond voor het laatst aanwezig is. Zij stopt met
haar notuleerwerkzaamheden. Hij bedankt haar voor haar inzet.
4. Ingekomen stukken
Mevrouw Nederlof (Merellaan 69): verzoek tot snoeien van riet.
De heer Nobel (Merellaan 246): verzoek tot plaatsing ondergrondse containers.
De heer Vink heeft gevraagd of de gemeente ervoor kan zorgen dat de Rondelen onder
de Rotterdamwet komen te vallen.
5. Presentatie Nikki ten Zijthoff – Ambulant Kinderwerker
De voorzitter geeft het woord aan Nikki ten Zijthoff, sinds september ambulant
kinderwerker voor de gemeente Capelle. Zij blijft werkzaam in deze functie tot en met
juni. Haar doel is om het veiligheidsgevoel voor kinderen te vergroten en de ouders
hierbij zoveel mogelijk te betrekken. Zij richt zich op de kinderen tot en met 12 jaar in de
Hoven en de Wiekslag. Zij is ook werkzaam in de Florabuurt.
Een van haar projecten is om kinderen hun buurt te laten filmen. Zij speelt in op signalen
die binnenkomen van o.a. partnerorganisaties zoals scholen, buurtmoeders en
Buurtkracht. Haar voornaamste taak is het creëren van veiligheid. Nikki heeft contact
met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij is als zelfstandige in dienst bij de gemeente
Capelle.
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De voorzitter bedankt Nikki voor haar presentatie en geeft haar een bos bloemen.
WijkUitvoeringsPlan
De voorzitter geeft het woord aan José Middelkoop, afdeling stadsbeheer. Hij vertelt
over het WijkUitvoeringsPlan. Het WUP Middelwatering bevat 447 vragen. Groen komt
vaak aan bod. Bewoners vinden het kwaliteitsbeleid met betrekking tot groenonderhoud
niet positief. De heer Middelkoop vertelt dat er inmiddels een nieuwe aannemer is
aangesteld. Hij hoopt dat het groenonderhoud hierdoor zal verbeteren. Er bestaat een
mogelijkheid om een presentatie te laten geven over het groenonderhoud door een
medewerker van de gemeente. Het WOP gaat hier graag op in.
De heer Middelkoop vertelt dat de gemeente geen zandbakken meer aanlegt.
Verlichting van de achterpaden is geen taak van de gemeente. Hij vertelt dat de
gemeente geen invloed heeft op welke winkels zich in Capelle vestigen. Het
parkeerprobleem aan de Nieuwe Laan en de Oude Plaats moet nog worden opgepakt.
De gemeente heeft geen invloed op het plaatsen van brievenbussen.
Verschillende speelplaatsen zijn opgeknapt. In het najaar is een fietscrossbaan in het
Schollebos aangelegd. Er is ook een waterspeelplaats gemaakt. De firma Heijmans
controleert twee keer per jaar de verlichting. Via Heijmans of het informatiecentrum van
de gemeente kan worden gemeld dat verlichting niet werkt. Een bewoner meldt dat de
sporttoestellen bij de Hoven niet gebruikt worden, omdat daar honden lopen. Het is niet
veilig. Het kan beter worden verplaatst naar het voetbalveld. De heer Middelkoop zegt
dat de toestellen zijn geplaatst door Havensteder. Hij neemt de opmerking mee.
De drempels in de Uiverstraat worden aangepast. De routes van en naar scholen
worden verbeterd. Volgend jaar worden op veel plekken ondergrondse containers
aangelegd. Er zijn verschillende verkeerstechnische maatregelen genomen. Er worden
tellingen gedaan wat betreft het parkeerprobleem. Hij vertelt dat er zoveel mogelijk
integraal aan projecten wordt gewerkt. Als voorbeeld noemt hij het ophogen van
bestrating en het werken aan waterleidingen of riolering waarbij de straat slechts één
keer hoeft te worden opengebroken. Een bewoner vindt de zakken voor de inzameling
van plastic afval van slechte kwaliteit. De heer Middelkoop is het hiermee eens. Er
komen andere afvalzakken, maar de oude worden eerst opgemaakt. De heer
Middelkoop zorgt dat het WOP half januari een lijst krijgt met zaken in het WUP die zijn
afgehandeld of niet doorgaan.
Wethouder Van Sluis vertelt dat er in Middelwatering twee rotondes zijn waar de
gemeente veranderingen gaat aanbrengen. Alle rotondes in Capelle worden op dezelfde
manier gemaakt. Een bewoner vraagt hoe vaak de lantaarnpalen worden gereinigd. De
heer Middelkoop vraagt dit na. Op de Slotlaan is de bewegwijzering voor het fietspad
onduidelijk. De heer Middelkoop neemt deze opmerking mee. Mevrouw Den Engelsman
heeft een lijstje met aandachtspuntenpunten van bewoners die zij met de heer
Middelkoop wil bespreken.
6. Presentatie Steven Wierickx - Stadsmarinier
De voorzitter geeft het woord aan Steven Wierickx, stadsmarinier. De heer Wierickx is
een van de drie stadsmariniers in Capelle. Hij vertelt over zijn werk in Middelwatering;
met name in de kwetsbare buurten. Uit enquêtes onder bewoners blijkt hoe veilig zij hun
buurt vinden. De stadsmarinier heeft alle bewoners nodig want zij weten wat er speelt in
hun wijk. Verder wordt samengewerkt met politie, Handhaving, Buurtkracht, de
kinderwerker en anderen. Steeds meer bewoners hebben zich aangemeld als
portieksheriff. Er worden gesprekken gevoerd in portieken, met statafels, koffie,
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Buurtkracht, bewoners e.a. De portieksheriffs zijn het aanspreekpunt in de portieken.
Zij krijgen een opleiding in communicatie.
De stadsmarinier houdt zich ook bezig met normen en waarden, overlast en andere
zaken. De heer Wierickx werkt in Oostgaarde en Middelwatering, waarbij sommige
buurten extra aandacht krijgen. Er is ook een stadsmarinier in Schenkel werkzaam. De
derde werkt in Schollevaar. Criminaliteit met een hoge impact op slachtoffers krijgt
prioriteit. Hierbij kan worden gedacht aan woninginbraken. Het helpt enorm als de
politie wordt gewaarschuwd door oplettende bewoners. In de 747-buurt is een goede
samenwerking met bewoners ontstaan. Bewoners mogen mobeyes lenen ter
voorkoming van inbraken. Dit gebeurt in samenwerking met de politie. Het aantal
woninginbraken in Capelle is gedaald.
De stadsmarinier heeft radicalisering ook in zijn takenpakket. Als professionele
organisaties signalen betreffende radicalisering opvangen, gaat de heer Wierickx
hiermee aan de slag. In de Uiverstraat en omgeving is Buurt Bestuurt opgericht.
Knelpunten op allerlei gebied die spelen in deze buurt worden opgepakt. In de omgeving
van de Gruttosingel is een groepswhatsapp opgericht. Dit is geen vervanging van de
politiemeldkamer. Bewoners kunnen zelf zo'n groep opzetten. De heer Sietsma vertelt
dat de Huurdersraad Capelle verlichting in achterpaden heeft aangelegd met geld van
Havensteder. De voorzitter bedankt de heer Wierickx met een bos bloemen.
Wethouder Van Sluis krijgt het woord. Hij vraagt het WOP of hij bij de volgende WOPvergadering een presentatie mag geven over de ontwikkelingen in het Capelse centrum.
Het WOP is akkoord. Er is een winkel in de Koperwiek waar informatie aanwezig is over
de nieuwe centrumplannen.
De wethouder overhandigt het Capelse Compliment aan de heer Walter Schoemaker,
die vanaf 2003 enorm actief is geweest in buurtcentrum De Fluiter. Hij vertelt over de
vele inspanningen die de heer Schoemaker heeft verricht.
7. Informatie uit de werkgroepen
De heer Sietsma, Groenvoorziening: De gemeente heeft de verantwoordelijkheid op zich
genomen voor hanging baskets die naar beneden vallen. Er zijn vrijwilligers nodig voor
het beheer van bloembakken.
Mevrouw Smit, Muziek: In oktober en november hebben verschillende concerten
plaatsgevonden, die enthousiast zijn ontvangen. Op 18-12 is er weer een concert in de
Dorpskerk. Mevrouw Smit heeft flyers met informatie meegenomen.
De heer De Bie, Buurtkracht: De formulierenhulp verhuist naar het Reviusrondeel en
vindt plaats op maandagmiddag. De voorzitter vertelt dat Havensteder de ruimte voor
de speelgroep in de Rondelen heeft gesloten.
Mevrouw Hordijk, Welzijn: De naailessen zijn erg leuk en gaan goed.
8. Rondvraag
De heer Krol, vice-voorzitter buurtgroep 747, bedankt het WOP voor de sponsoring van
de schoonmaakactie via MaakCapelle.
Mevrouw Den Engelsman namens mevrouw De Jager: hoe staat het met het overleg
tussen de gemeente en Woonzorg? Er zouden gesprekken gaan plaatsvinden. De
wethouder heeft de resultaten daarvan nu niet paraat.
Mevrouw Hordijk wordt door een bewoner bedankt voor haar inzet voor de buurttuin.
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Ook Arno de Bie wordt door hem bedankt.
De voorzitter meldt dat het WOP een nieuwe secretaris heeft gevonden: Rinse Stark.
De voorzitter neemt afscheid van de notulist met een bos bloemen.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. Er zijn kadootjes namens het WOP voor
alle aanwezigen.
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