NOTULEN WOP-VERGADERING 24 JANUARI 2019
Deze keer vond de bijeenkomst plaats in de Muziekhof van Rijckehove. Het college van B & W wil
graag in gesprek met bewoners en bezoekt daarvoor de verschillende WOP’s tijdens algemene
vergaderingen. Deze keer kwamen ze bij ons waarvoor de zaal speciaal werd ingericht met 7
tafels met elk 6 stoelen. Dit werkte bijzonder goed.
Omdat de bezoekers uitgenodigd waren een toetje te komen gebruiken met het college van
B & W, stonden de door de catering van Rijckehove gemaakte toetjes klaar.
Aanwezig was het voltallig WOP-bestuur alsmede 45 bezoekers waaronder het college van
B & W.
Wethouder Dick Versluis had zich wegens ziekte afgemeld. Verder meldden zich nog 2 bewoners
af.
1.

Opening.
Voorzitter Dennis de Lange heet iedereen en in het bijzonder het College van B &W
welkom.
Hij legt uit hoe de avond inhoudelijk zal verlopen. Men wordt verzocht op- of
aanmerkingen op de notulen van de vergadering van 7 november 2018 in de pauze door te
geven aan de secretaris.

2.

Mededelingen.
Dennis de Lange vertelt dat onze wijk, voor de bij de vorige vergadering afgesproken
schouw, in 3 delen wordt opgesplitst.
Op een extra tafel liggen plattegronden van elk gebied, in de pauze kan er ingetekend
worden om met onze wijkwethouder Harriët Westerdijk mee te lopen. De eerste schouw
zal op woensdag 27 maart plaatsvinden van 16.30 tot 18.00 uur.
Jan van Beemen geeft in het kort de stand van zaken betreﬀende het Project Vijvergebied
weer. Omdat het gebied tussen ‘s-Gravenland en Capelle -West ligt hebben we overleg
gehad met vertegenwoordigers van de Dierenweide, WOP-West en de Stichting
Buurtgroep Capelle-West. We hebben afgesproken voor dit project samen te werken. Op 7
december j.l. is een aanvraag ingediend bij het Denk & Doe Mee-fonds. Op 17 januari zijn
we hiervoor uitgenodigd ons plan bij de gemeente toe te lichten. Het plan werd goed
ontvangen. We willen graag verbreding van de werkgroep. Mariska Pols en Peter Regoord
hebben zich aangemeld.
Wil Hart vertelt iets over de in het voorjaar te houden vergroendag in ‘s-Gravenland. Het
ligt in de bedoeling om deze op 6 april in de middag te houden. Omdat ‘s-Gravenland wat
groot is beperken we ons tot de Chopinbuurt. Hier hopen we met de bewoners een aantal
schuttingen die aan de openbare weg liggen te voorzien van klimplanten. Daarnaast
zal de actie Tegel eruit - Plant erin worden gehouden. Hierbij kunnen bewoners een tegel
uit hun tuin omruilen voor een plant. Dit om bij hevige regenval betere afwatering te
bewerkstelligen.

3.

Rob van Tol en Roger Roszek houden een presentatie over de perikelen bij de
Algeracorridor. De Algerabrug is de enige verbinding van de Krimpenerwaard met
Rotterdam en de uitvalswegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersdrukte, de
luchtvervuiling en de geluidsoverlast. Bovendien zal het nieuw te bouwen appartementencomplex aan deze weg voor extra overlast zorgen bij het Blinkerttunneltje en op de
Schönberlaan en de Sibeliusweg.

4.

Gebiedsregisseur Daphne Verheijen-Blaauw heet alle aanwezigen namens het College van
B & W welkom.
Ze stelt de burgemeester en wethouders voor en legt uit hoe de vorm van de gesprekken
gaat verlopen. Er zijn 3 x 15 minuten waarbij de wethouders van tafel wisselen. Daarna een
korte pauze voor het toetje en/of koﬃe en voor het vaststellen van de notulen van de

vergadering van 7 november 2018. (Er zijn geen op-aanmerkingen, dus zijn de notulen
vastgesteld) Na de pauze is de laatste ronde van 15 minuten waarbij iedereen bij de
wethouder kan gaan zitten die hij/zij nog wil spreken.
Daphne sluit deze gesprekken af en geeft het woord aan burgemeester Peter Oskam.
Deze vindt het een geslaagde avond en deelt mee dat er aan de genoemde problemen
aandacht zal worden besteed. Met name de Algeracorridor baart de gemeente ook
zorgen.
5.

Rondvraag.
Geen vragen.

6.

Sluiting.

Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten.

