
Bedankt voor de fijne gesprekken!
Op donderdag 24 januari was het college te gast bij de WOP-vergadering in 
’s-Gravenland. Samen met mijn collega’s kijk ik terug op een gezellige avond, 
waar we met een veel Capellenaren kennis konden maken. We voelden ons 
erg welkom en hebben fijne gesprekken gevoerd. Dank daarvoor! 

Wat mooi om te zien dat er veel ideeën bestaan om binnen de wijk meer te 
doen aan ontmoeting en gezelligheid. Zo werd er geopperd om samen te koken 
en te eten en een wijkspeeldag te organiseren. Op deze pagina leest u wat 
onder meer op 24 januari is gezegd. Samen met onze partners, zoals het WOP, 
Sportief Capelle en Welzijn Capelle gaan we aan de slag met wat we in de wijk 
verder kunnen verbeteren. Wilt u goed op de hoogte blijven en meepraten? 
Sluit dan aan bij de WOP-vergaderingen (www.wopsgravenland.nl).  

Harriët Westerdijk – wijkwethouder ’s-Gravenland 

Verkeer
Aandacht voor de verkeerssnelheid op de 
Sibeliusweg en de verkeersveiligheid bij de 
rotonde van de Puccinipassage. Na metingen 
bleken geen structurele snelheidsover- 
tredingen. Bij de rotonde is een matrixbord 
geplaatst en naar de verlichting wordt gekeken. 

Capelle
aan den IJssel 

’s-Gravenland

Eenzaamheid
Eenzaamheid en verwardheid onder ouderen 
komt vaak voor. Organisaties in de wijk gaan 
samen aan de slag om ontmoeting te stimuleren. 

Geluidsoverlast
Bij de Algeracorridor en de Abram van 
Rijckevorselweg wordt geluidsoverlast 
ervaren. Maatregelen om alternatief 
(openbaar) vervoer te stimuleren en 
op termijn een nieuwe oeververbinding 
moeten zorgen voor het verminderen 
van verkeersdrukte.

Duurzame energie
Bewoners willen graag samen duurzame 
energie gebruiken, maar willen er graag 
meer van weten. De informatievoorziening 
vanuit de gemeente kan beter. Het WOP is 
bezig met een werkgroep, die ideeën voor 
de wijk uitwerkt. U kunt daarbij aansluiten. 
Kijk op www.wopsgravenland.nl.

Buitenruimte
Meer verlichting voor de tunnel bij Capelse- 
brug, fietssymbolen op twee fietspaden aan de 
Abram van Rijckevorselweg, het vervangen van 
kapotte afvalcontainers en een kapot bankje. 
Deze zaken worden geregeld.

Wat heeft u gezegd?

Stadsgesprek ‘s-Gravenland in één oogopslag


