
 

 

DIGITALE WOP-BIJEENKOMST 14-04-2021 
 
Aanwezig: Dennis de Lange, Yiu Wah Kwok, Irini Dalpi, Rik Koenders, Albert van 
Geenen en Wil Hart. 

Wijkwethouder Harriët Westerdijk, Gebiedsregisseur Daphne Verheijen-Blaauw, 
Buurtcoach Arjan de Weger van Welzijn Capelle en Handhaver Kevin van Buren. 

Circa 45 bezoekers. 

 
1. Dennis (voorzitter) heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

 
2. Onze Wijkwethouder Harriët Westerdijk houdt het kort i.v.m. de geringe tijd van deze 

bijeenkomst. Alle dingen die spelen staan op de agenda. Wie vragen wil stellen, kan dat doen 
op de chat.  

 
3. Arjan de Weger (buurtcoach), van het Opgaveteam: Eenzaamheid, zou liever spreken van 

Opgaveteam: Eenzaamheid en Ontmoeting. Er wordt met diverse organisaties samengewerkt 
o.a. met Welzijn Capelle en de Zellingen.     Op 5 mei organiseert het Opgaveteam weer een 
muziekoptreden. In elk geval bij Vivaldi appartementencomplex, het appartementencomplex 
aan de Haydnstraat en bij het appartementencomplex Bellinistraat-Puccinistraat, van 
ongeveer 13:00 uur tot en met 16:00 uur. Dat viel vorig jaar goed in de smaak. Ze geven aan 
elke bezoeker ook een kleine attentie.                               
Ook Handhaving is daarbij betrokken en Dennis neemt dit moment waar om Kevin van Buren 
als onze nieuwe handhaver sinds een paar maanden voor de wijken ‘s-Gravenland en Capelle-
West voor te stellen. Kevin geeft aan dat men altijd kan bellen of mailen wanneer er overlast 
of een probleem is. Dit kan via telefoonnummer: 010-28 48 111 of per e-mail: 
handhaving@capelleaandenijssel.nl 
 

4. Peter Vogelsang (voorzitter Stichting WOP Ketensche Polder) vertelt iets over de voortgang 
van de herinrichting van Het Nieuwe Vijvergebied. De Stichting WOP Ketensche Polder werd 
opgericht om dit in goede banen te leiden en het budget is er onder andere door subsidie 
vanuit het Denk & Doe Mee!-fonds. Het Nieuwe Vijvergebied moet aantrekkelijker gemaakt 
worden voor allerlei doelgroepen en zeker ook voor ouderen. Als eerste wordt de 
Dierenweide aangepakt vanaf 29 april 2021. Het geheel wordt opgehoogd en er wordt onder 
andere een pad aangelegd dat geschikt is voor rolstoelen, er komt wat tegelwerk, er wordt 
gras ingezaaid et cetera. De bedoeling is dat de Dierenweide ook met rolstoelen en rollators 
bezocht kan worden. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 à 4 weken in beslag nemen. 
Het tweede positieve punt is dat er nog deze zomer in samenwerking met de gemeente en 
Welzijn Capelle in Knop-op een invalidentoilet komt. Na de zomer wordt het asfalt pad om de 
vijver verbreed en geschikt gemaakt voor rolstoelers, scootmobielen en rollators. De 
beschoeiing en de beplanting zal worden aangepakt. Er wordt nog gekeken of er gedeeltelijk 
een natuurlijke beschoeiing mogelijk is. Het fietspad zal niet worden doorgetrokken en 
voetpad blijven en er komen geen vissteigers. Wel komt er houten speeltuig en een 
schaaktafel. Waarschijnlijk in de buurt van het huidige trapveldje. Wanneer alles klaar is, volgt 
er een goed beheer, ook in Knop-op. In verband met de zeer geslaagde ijspret in februari 
wordt gekeken of de verlichting op het eiland hersteld kan worden. Kijk vooral op de website 
van ‘het Nieuwe Vijvergebied’ of abonneer je op hun Nieuwsbrief via de website: 
https://hetnieuwevijvergebied.nl/  
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Dennis vraagt of er ook met de omringende bewoners wordt gesproken. Dat is zeker het geval 
antwoord Peter Vogelsang, er zitten ook omwonenden in de Stichting. Op de vraag of het een 
hondenlosloopgebied blijft, is het uiteindelijke antwoord bevestigend. Het is hiervoor speciaal 
aangewezen. Voor de eenvoudige fitnesstoestellen zal in overleg met de omwonenden een 
plek voor gezocht worden. Er is op dit moment al een schets van de Dierenweide en eind april 
komt er een schets van het hele Vijvergebied op de website. 
 
Arjan de Weger heeft nog meer informatie over Knop-op. Jos Mosmans gaat zich met het 
reilen en zeilen hiervoor bezighouden. Ook de BAG groep gaat medewerking verlenen. Het 
jongerenwerk is momenteel kleinschalig. Op dinsdag en donderdag van 15:00 uur tot en met 
21:00 uur worden jongeren die extra steun nodig hebben in deze Corona tijd Coronaproef 
beziggehouden. Er is goede samenwerking met beide WOPs. 
 

5. De terugkoppeling over het overleg met de projectmanager van de fietscorridor komt door 
een technisch probleem op agendapunt 6. 
Eerst komt de presentatie van de heren Rob Tol, Roger Roszek en Diederik van Meenen. In de 
presentatie leggen ze uit dat er een ontsluitingsprobleem is met geluidsoverlast en 
luchtverontreiniging rond de Algeracorridor. Dit doen zij aan de hand van een presentatie. Ze 
zijn bang dat de gemeente de leefbaarheid van de bewoners uit het oog verliest. Volgens hen 
worden de bewoners te weinig betrokken bij de aanpak van de Algeracorridor. Zij hebben 16 
voorstellen gegeven en ook een verslag van hun visie. Hun vraag is of dit allemaal op de 
website van de WOP kan komen. Daar beraadt het WOP zich over tijdens de 
bestuursvergadering van maandag 19 april 2021. 
Geïnteresseerden over de visie van de heren Rob Tol, Roger Roszek en Diederik van Meenen 
kunnen meer informatie krijgen door hen te e-mailen via het e-mailadres: 
krimpenerwaard@yahoo.com 

 
6. Irini Dalpi (vicevoorzitter WOP ’s-Gravenland) brengt verslag uit van het gesprek dat het 

bestuur van het WOP ‘s-Gravenland had met de projectmanager van de voorgenomen 
Fietscorridor Algerabrug - Capelsebrug naar aanleiding van de twee avonden gehouden in 
januari en op 24 en 25 februari 2021 speciaal met bewoners van de Sibeliusweg en de 
Schubertstraat.  
 
Ter visualisatie en verduidelijking zullen we de PowerPointpresentatie waar alle informatie in 
foto’s en gedetailleerde informatie middels tekst in staat op onze website plaatsen op dezelfde 
plek als waar dit Verslag staat. 
 
Gekeken werd of er nog iets aan de plannen kon worden gedaan in verband met zorgen over 
veiligheid en parkeerproblemen van omwonenden. Overleg is nog mogelijk, er ligt nog niets 
vast, de input van bewoners wordt meegenomen. 
 
Wat betreft de Sibeliusweg zijn er nu drie opties: 
1) Fietspaden aan beide zijden verbreden (eenrichting) (noordzijde en zuidzijde van de 
Sibeliusweg), Berm tussen rijbaan en fietspad wordt smaller, Breedte trottoir blijft behouden, 
Breedte groen tussen bebouwing en trottoir blijft behouden, Lantaarnpalen blijven op huidige 
plek staan en het Aanpassen fietspaden ter hoogte van rotondes Puccinistraat en rotonde 
Schönberglaan. 
2) Fietspaden aan beide zijden verbreden (eenrichting) (noordzijde en zuidzijde van de 
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Sibeliusweg), Berm tussen rijbaan en fietspad blijft zoals het nu is, Trottoir wordt smaller dan 
in huidige situatie, Breedte groen tussen bebouwing en trottoir blijft behouden, 
Lantaarnpalen meer naar de woningen toe en het Aanpassen fietspaden ter hoogte van 
rotondes Puccinistraat en rotonde Schönberglaan. 
3) Fietspad aan noordzijde verbreden (tweerichtingsfietspad). Fietspad zuidzijde blijft zoals 
het in de huidige situatie is, Berm tussen rijbaan en fietspad wordt smaller, Trottoir wordt 
smaller dan in de huidige situatie, Breedte groen tussen de bebouwing en het trottoir blijft 
behouden en de Lantaarnpalen meer naar de woningen toe. 
      
Het WOP-bestuur vindt dat smallere trottoirs niet handig bij het passeren van twee 
rolstoelers, scootmobielen of rollators.  
 
Het WOP-bestuur heeft bij de projectmanager aangegeven bij het stuk fietscorridor bij de 
Sibeliusweg dat het voor optie 1 is! 
 
Maar de gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders beslist hier 
uiteindelijk over. 
 
Wat betreft de Schubertstraat: 
Hier wordt alleen nog langs de band geparkeerd aan één zijde van de straat. Wij als WOP-
bestuur hebben gevraagd of dit niet ten koste van parkeergelegenheid gaat. De 
projectmanager heeft hier begrip voor en geeft aan dat het aantal parkeervakken gelijk blijft. 
Er komt aan de Noordzijde van de straat aan de rechterkant extra parkeergelegenheid met 
een lus waar auto’s veilig kunnen keren. Aan de linkerkant wordt het parkeren aan de band 
doorgetrokken middels parkeervakken.  
 
Het voetpad naar de speeltuin zal verlegd worden naar het Noorden, langs de containers die 
er staan. Zodat kinderen die van de stoep naar de speeltuin gaan niet tussen de auto’s door 
hoeven om over te steken en voor fietsers en brommers dan ook beter zichtbaar zullen zijn. 
Een zebra oversteekplaats is niet haalbaar.  
Daarom hebben wij als WOP-bestuur gevraagd om strepen op het wegdek voor en na deze 
oversteekplaats en aan beide zijden een paal met de waarschuwing ‘Overstekende kinderen’. 
Dat wordt serieus opgepakt.                                                                                       
 
Ter verduidelijking: de gemeente Capelle aan den IJssel betaalt geen € 1,85 miljoen. De regio 
geeft hier geld voor, het is alleen bedoeld voor de Fietscorridor. Geen Fietscorridor, geen 
geld.                                                                                                     
 
De Wijkwethouder complimenteert Irini met haar verslag en vertelt dat er alleen een plan 
gemaakt is en dat er niets is vastgelegd. We proberen met elkaar tot een conclusie te komen.  
 
Er werd gevraagd wanneer een en ander bekend wordt. In de tweede helft van mei 2021 
komt de gemeente erop terug met het uiteindelijke plan middels een digitale bijeenkomst 
voor de bewoners van de Sibeliusweg en de Schubertstraat. Dit plan wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad waarna het College van Burgemeester & Wethouders in juni of juli 2021 een 
besluit neemt. Daarna wordt dat bekend gemaakt en kunnen bewoners hier bezwaar tegen 
indienen. Het is altijd moeilijk omdat iedereen een eigen idee hier over heeft. De 
projectmanager kijkt in elk geval naar alle input die door de bewoners ingebracht is. 
 



 

 

Dennis legt uit dat de rol van het WOP is het zoveel mogelijk verzamelen van vragen, zorgen 
en ideeën van bewoners en kijken wat de projectmanager daarmee doet of heeft gedaan. 
Uiteindelijk moeten voor de verbeteringen op de Fietscorridor Verkeersbesluiten voor 
worden genomen. Daar is ook bezwaar en beroep voor bewoners mogelijk. 
 
Het WOP is niet ‘de gemeente’ en bepaalt niet wat er gebeurt. Wij geven zo goed mogelijk de 
ideeën, zorgen et cetera van de bewoners door. Het was een goed gesprek met de 
projectmanager.                                               
 
Onze Wijkwethouder legt uit dat de WOP er is om signalen op te vangen uit de wijk. Ze 
benadrukt dat alle mails bij de Raad en B&W terecht komen. Met bezwaren moet men niet 
naar de WOP maar naar de gemeenteraad. 
 

7. Het WOP ’s-Gravenland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten voor 
hun wijk. Interesse? Stuur dan een mailtje naar: hallo@wopsgravenland.nl  
 

8. Rondvraag. Yiu Wah Kwok (interim penningmeester WOP ’s-Gravenland) vraagt zich af of de 
aanmelding via EventBrite duidelijk was voor iedereen. De meeste bezoekers antwoordden 
bevestigend via de chat.  
Zo niet, graag een reactie via ons e-mailadres. 
 

9. Dennis sluit de Bijeenkomst en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
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