
 

Notulen van de algemene WOP Middelwatering vergadering 

van 24 november 2022 in de Fluiter. 

Opening:           De voorzitter Corrie Scheffer opent de vergadering en heet iedereen 

hartelijk welkom. 

Notulen:             De notulen van de algemene vergadering van 29 september 2022 

worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Deel Scooters:   Natalja Karsten geeft een presentatie over de het experiment  met 

de deel scooters . 

Omdat er meer klachten dan 1% binnengekomen zijn over free floating 

wordt er versneld overgegaan   op het creëren van zgn hubs. Nu wordt er 

voor Capellenaren een mogelijkheid geschapen om aan te geven waar wel 

en waar geen parkeermogelijkheid zou moeten komen. 

Er zijn al een paar plaatsen vastgesteld nl. Terp, Koperwiek, 

Gemeentehuis en IJsselland. 

Op de website van de gemeente kunt u deze enquête invullen en 

op www.capelleaandenijssel.nl/deelscooters. tot 7 december. 

Per 1 januari 2024 is er ook een helmplicht, 

Er kan gekozen worden voor een zichtbare hub(parkeerplaats) voor de 

scooters (in de pilotperiode zijn de kosten nog voor de gemeente ). 

Als we doorgaan na de pilotperiode zijn de kosten voor de aanbieder. 

Ook zijn er onzichtbare hubs. Die zijn alleen zichtbaar in de app van 

de gebruikers. 

De aanbieders van de deel scooters zijn verantwoordelijk om de 

problemen op te lossen. 

Bandenprikker:  Eric Faassen vertelt dat er voor 2 dagen extra politie en handhaving 

en een mogelijkheid tot fouilleren is ivm met een actieve bandenprikker, 

In Capelle zijn er al veel autobanden lek gestoken.  maar ook in de 

Krimpenerwaard was hij al eerder actief. 

NB                     Inmiddels is er een 34-jarige Capellenaar( met behulp van een 

oplettende bewoner) als verdachte opgepakt. 

Maak Capelle :    Margit Bruggeman van Maak Capelle legt uit hoe Maak Capelle 



 

 

is ontstaan uit een platform van bewoners initiatieven van Havensteder 

(voorheen Com  Wonen). 

Het is een website waar bewoners een aanvraag kunnen doen om 

een activiteit voor bewoners te financieren. 

De buurtcoach moet het goedkeuren en dan komt het op de website 

en kan er gedoneerd worden. 

Bv door een WOP, maar kan ook door bedrijven en privépersonen. 

Als er geld genoeg gedoneerd kan de activiteit doorgaan en wordt het 

geld gestort. Achteraf moeten er voor de financiële verantwoording 

officiële nota”s worden ingeleverd , dus geen zelfgeschreven bonnen. 

Verslaglegging Maak Capelle is niet verplicht maar is wel leuk omdat er 

zo ervaringen kunnen worden gedeeld en dat kan als inspiratie dienen. 

Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Op de website staat een kaart met de activiteiten. 

Corrie vraagt een overzicht per kwartaal. 

Margit kijkt wat ze kan doen . 

Ilvarette:                Ilvarette doet aanvragen bij MaakCapelle voor Kinderclub en de 

Knik Chicks uit de Reviusrondeel. 

Met de meiden wordt er bv geschilderd, maar zij hebben ook zelf 

de ruimte opgeknapt. Nu ook koken met airfryer en macramé 

Activiteiten met Sinterklaas en Valentijn worden daar ook gedaan. 

Kennismakelaars: Hans den Engelsman maakt ook vaak gebruik van Maak Capelle. Aan 

Sportief Capelle geeft Hans een groot compliment voor hun goede 

organisaties. 

In het wijkpunt activiteiten als bv : woensdagmorgen koffiedrinken 

zondagmiddag spelletjes 

Ook is er gesjoeld met zelfs een kampioen. 

En  de Halloween was weer een groot succes. 

De korte tijd voor de verantwoording zou aangepast moeten worden. 

Rondvraag             Mevrouw Eva mevrouw vond het jammer dat de presentaties slecht waren te lezen 

omdat er weinig contrast was. 

Joyce Graphorn    Joyce had een vraag over de verhoging van het voorschot voor 

verwarming en elektra voor de openbare gedeelten in haar flat. 



 

Of dit een vraag is voor het WOP? 

Jeroen van Havensteder kon deze vraag niet beantwoorden en 

gaf het advies om met de financiële mensen van Havensteder 

in contact te gaan. 

Gebiedsregisseur zei  dat de gemeente ook signalen heeft gehoord en dat 

er een gesprek hierover met Havensteder gaat plaatsvinden. 

Theo Smit              maakt iedereen er op attent dat er op 29 december a.s.in de 

Dorpskerk het 200ste concert door het WOP is georganiseerd. 

Daar treden winnaars op van de  Christina wedstrijden. 

De kaarsen in de kerk branden en de bijdrage is laag. 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun presentaties en hun aanwezigheid en 

deelt mede dat er voor iedereen een attentie is , en dat er hapjes en een drankjes 

zijn. 

De voorzitter sluit de  vergadering. 


