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NOTULEN WOP ’s-GRAVENLAND 
BIJEENKOMST 07-07-2021 BUITEN BIJ 
KNOP-OP 
 
Aanwezig van het bestuur van WOP-’s-Gravenland: Dennis de Lange, Irini Dalpi, Yiu Wah Kwok, Rik 
Koenders, Albert van Geenen en Wil Hart. 
Aanwezig van de gemeente: Daphne Verheijen-Blaauw (gebiedsregisseur), wijkwethouder Harriët 
Westerdijk, wijkagent Kees Moerman, wijkhandhaver Kevin van Buren, jongerencoach Jean-Paul 
Alspeer en José Middelkoop. 
 
 

1. Dennis de Lange opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt het 
bestuur voor en deelt mee dat punt 2 van de vergadering wat later komt in verband met, op 
dit moment, dringende werkzaamheden elders van onze wijkwethouder Harriët Westerdijk.  
Omdat de gemeente bewoners van de wijken ’s-Gravenland, Capelle-West en 
Middelwatering (de Rondelen buurt) gevraagd heeft om na te denken over de leefbaarheid 
rond de Algeraweg over de KTA (Korte Termijn Aanpak), geeft Dennis het woord aan Rob Tol. 
 
Deze noemt het Project van de Capelse Aanjagers (CA’s), (Rob Tol, Rogert Roszek en Diederik 
van Meenen) waar ze ook Fascinatio bij betrokken hebben. De wijk heeft 
ontsluitingsproblemen waardoor bewoners milieuproblemen hebben van o.a. fijnstof, geluid- 
enz. Er zijn wel maatregelen te nemen om de doorstroming te bevorderen. De CA’s zijn in 
gesprek met wethouder Maarten Struijvenberg, de MIRT en Metropool Regio Rotterdam 
over de Algeracorridor en de Abraham van Rijckevorselweg. Ze hebben ook een stadsvisie 
gegeven voor 2030 waarvan ze hopen dat er iets mee gedaan wordt. 
Rob laat formulieren rondgaan waar, bij interesse, ingeschreven kan worden om op de 
hoogte gehouden te worden. 
 

2. Wijkagent Kees Moerman laat weten dat het de laatste tijd in ’s-Gravenland vrij rustig is op 
een paar inbraken in auto’s na. Tijdens Corona waren veel mensen thuis wat hier aan 
bijgedragen zal hebben. Na het vervallen van de Avondklok werd het weer wat drukker op 
straat met jongelui. 
Wijkhandhaver Kevin van Buren geeft aan dat er weinig klachten zijn. Wel is er hier en daar 
overlast bij de vuilcontainers die niet op tijd geleegd worden door Irado. (Hierover zijn 
momenteel gesprekken gaande tussen de gemeente en Irado om deze klachten in de 
toekomst te voorkomen). 
 

3. De Dierenweide is inmiddels feestelijk geopend en zal voorlopig elke woensdag van 13.00 uur 
tot 15.00 uur geopend zijn voor bezoekers. Die kunnen dan ook op het terras van Knop-Op of 
binnen een consumptie gebruiken.  
Rik Koenders, bestuurslid van de Stichting WOP Ketensche Polder die verder bestaat uit 
bewoners van ’s-Gravenland, Capelle West en Welzijn Capelle, vertelt hoe de zaken er voor 
staan. 
Op de website van de Stichting WOP Ketensche Polder, 
https://www.hetnieuwevijvergebied.nl  is een gedetailleerde schets van de planning van de 
gemeente te zien. Er komt meer groen met kleurrijke bloemen, verder zal het pad verbreed 
worden en komen er nieuwe speel- en fitnesstoestellen. 

https://www.hetnieuwevijvergebied.nl/
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Er was een vraag van Peter Regoord melde dat hij contact had gezocht met Stichting WOP 
Ketensche Polder en daarna geen terugkoppeling heeft gehad. [Nawoord: voor de bewoners 
in de Couperinstraat is medebewoner en lid van het bestuur Youk Kouwenhoven 
contactpersoon voor de bewoners van de Couperinstraat. Voor informatie tussen de 
Stichting en de bewoners kunnen zij bij Youk terecht. Verder heeft Youk Kouwenhoven nog 
telefonisch contact opgenomen naar aanleiding van de opmerking van Peter en dat contact is 
goed verlopen]. 
 
De Beheerders Advies Groep (BAG) houdt zich bezig met Knop-Op. De BAG bestaat uit een 
afvaardiging van op dit moment vijf vaste, actieve gebruikers van Knop-Op, te weten: Welzijn 
Capelle, Dierenweide, WOP Capelle-West, WOP ‘s-Gravenland en Stichting Ketensche polder. 
Nader toe te treden in onderling overleg: een afvaardiging vanuit het onderwijs en een 
afvaardiging namens de omwonenden. In totaal zijn er dan 7 zetels vervult. Noot: de 
gemeente Capelle neemt als stakeholder/adviesorgaan deel aan het overleg.  
 
Deze groep is bezig met de uitwerking van welke activiteiten er gaan plaats vinden in Knop-
Op. Sowieso voor jongeren die er nu al gebruik van maken, maar zeker ook voor andere 
Capellenaren van jong tot oud. Knop-Op moet multifunctioneel benut worden. 
Inbreng en zitting van bewoners is welkom, graag ook met meer diversiteit en achtergrond. 
Daarom ook een oproep of vrouwelijke bewoners zich willen opgeven. 

              Philip Lebbink geeft zich gelijk op. Waarvoor dank. 
 
Jan van Beemen vernam uit de IJssel en Lekstreek dat er een rolstoelvierdaagse gepland 
staat. Zou deze groep ook de Dierenweide aan kunnen doen? Dennis neemt contact op met 
Marion Haverland van Rijckehove | De Zellingen. 
 

4. Het Opgaveteam Eenzaamheid en Ontmoeting heeft op diverse plekken schaaktafels 
neergezet. Elke wijk mocht, naar gelang van grootte, 1 of 2 tafels plaatsen, onze wijk kreeg er 
1 die wij bij het Vijvergebied hebben laten plaatsen. Schaakstukken zijn op te halen bij Knop-
Op. Ook werden in Capelle 3 aangepaste tafels geplaatst, waar mensen met een rolstoel of 
scootmobiel ook gebruik van kunnen maken. Het WOP-bestuur is zo gecharmeerd van het 
idee van de schaaktafels dat het met de gemeente heeft afgesproken dat er nog een tweede 
in onze wijk zou komen. Dat is een aangepaste schaaktafel in het speeltuintje in de 
Bellinistraat geworden. Hier kunnen ook rolstoelers aanschuiven. Schaakstukken kunnen 
binnenkort gehaald worden bij de servicebalie van de PLUS en bij de ADI. Unit aan de 
Puccinistraat (winkelcentrum kant). 
Op de vraag of erbij wordt gehouden of er goed gebruik van wordt gemaakt geeft Daphne als 
antwoord dat dat niet het geval is. Wel wordt er een plaatje op de tafels bevestigd met een 
QR code waar berichten van de Capelse Schaakvereniging op komen over op handen zijnde 
activiteiten. Mochten de tafels niet gebruikt worden dan kunnen ze verplaatst worden. 
Peter Regoord organiseert elke maand een etentje in het IJssellandziekenhuis voor 
alleenstaanden uit Capelle en wil dit graag aan de doelgroep laten weten. Gebiedsregisseur 
Daphne Verheijen-Blaauw brengt hem in contact met andere wijken. 
 

5. Jean-Paul Alspeer, jongerencoach van Stichting Welzijn Capelle in ’s-Gravenland, Capelle-
West en Fascinatio, stelt zich voor en vertelt het e.e.a. over de gang van zaken bij Knop-Op. 
Jongeren hebben een tijd geen gebruik gemaakt van Knop-Op. 
 
Sinds vorig jaar is het weer opgepakt met een aantal jongerenwerkers waaronder Ado 
Delekarac die ook een sportschool heeft naast OBS West. Er zijn momenteel twee 
jongerengroepen een van 12 tot 18 en een van 18 tot 23 jaar. Jean-Paul geef aan dat Knop-
Op er ook wel uit moet blijven zien als hun plek. 
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Het Jongerenwerk in Capelle is op internet te vinden via Instagram: @Jongerenwerk_Capelle. 
Daar is te zien wat er zoal te doen is in Knop-Op. 
Yiu Wah Kwok laat weten dat Ado woensdagavond in zijn sportschool bezig is, maar graag 
had willen komen om zich aan de bewoners voor te stellen. Ado is er parttime op dinsdag en 
donderdag van 14.00 tot 21.00 uur. De jongste groep heeft wat meer leiding nodig, waar Ado 
goed mee bezig is. Hij heeft er aardig de wind onder en treedt streng op. Bij de derde 
waarschuwing stuurt hij ze weg, en dat helpt. Roken en blowen wil hij niet bij Knop-Op. De 
oudere groep bestaat voornamelijk uit jongens van de Middelbare school. 
Gekeken wordt of er later ook cursussen kunnen worden aangeboden voor jongeren. 
Vrijwilligers om mee te denken worden verwelkomd. 
Diederik van Meenen geeft zich hier voor op. Waarvoor dank. 
 
Ook worden mensen gezocht die de website willen gaan beheren, na bijvoorbeeld een cursus 
website bouwen te hebben gevolgd bij Knop-Op. 
Door Roger Roszek wordt de vraag gesteld waarom alleen voor kansarme jongeren iets 
gedaan wordt. Jean Paul geeft aan dat dat specifiek de doelgroep van de jongerenwerkers is. 
Hij denkt dat de anderen hier minder behoefte aan hebben. Echter ook voor deze groep 
staan ze open. Wanneer er leuke activiteiten voor komen, is er wel wat hulp van ouders 
nodig.  
Door Robert Roszek wordt ingebracht dat er voor deze laatste groep niets is. Ze worden 
overal gezien als overlast. Knop-Op zou een fijne plek kunnen zijn voor ontmoeting met 
elkaar. Maar hij heeft gezien dat er geblowd wordt en vindt dat dan geen veilige plek.  
Jean-Paul vertelt dat ze zo ook geconfronteerd worden met dit fenomeen. Er wordt wel 
regelmatig aangegeven wat roken en blowen met je doet. (Zie hierboven, over de huidige 
jongerenwerker in Knop-Op Ado Delekarac). 
 

6. Inmiddels is onze Wijkwethouder Harriët Westerdijk aangekomen. Zij vertelt dat er ondanks 
Corona toch aardig wat gedaan is in onze wijk. Veel waardering was er voor het 
Gekwalificeerd Advies betreffende de Fietscorridor specifiek voor de Schubertstraat. Zij gaf 
aan dat men zich nooit moet laten weerhouden om iets moois te doen in de wijk. Kijk naar 
hoe het hele Vijvergebied aangepast wordt en de Dierenweide er nu al prima uitziet. 
 

7. Dennis de Lange vertelt iets over het Gekwalificeerd Advies, een van de zwaarste middelen 
die een WOP-bestuur heeft en die het huidige bestuur aan het College van Burgemeester & 
Wethouders heeft gestuurd, met een kopie naar de raadsleden, om te laten weten hoe 
bewoners over nieuwe plannen denken. Hierin staat het Advies dat het WOP-bestuur aan het 
College geeft. 
 
De Fietscorridor speelt al een tijd. Wij hebben ideeën en angsten hierover altijd 
meegenomen, al dan niet zichtbaar. We proberen altijd in positieve zin met de gemeente te 
onderhandelen.  
 
Irini Dalpi heeft het grootste gedeelte van dit advies geschreven en het is inmiddels bij alle 
betreffende personen aangekomen. 
 
Er is een vraag van Femke waarom er door ons toch om klinkers gevraagd wordt terwijl er in 
het Centrum klinkers liggen waarop het niet prettig rijden is. Antwoord van Irini Dalpi is 
omdat het een weg is en blijft voor fietsers en auto’s. Onze bedoeling is om de bestrating die 
er nu is eventueel te vernieuwen met dezelfde rode stenen. Het is gebleken dat dit voor het 
comfort van fietsers van ondergeschikt belang is.  
Ook de situatie zoals het nu is, is niet ideaal, scooters en brommers rijden veel te hard. Het 
zou fijn zijn wanneer er af en toe een poosje gehandhaafd zou worden om de notoir te hard 
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rijdende bromfietsers, die elke dag meerdere keren door de Schubertstraat rijden, te 
bekeuren.  
We kunnen het ook als een kans zien omdat het veiliger wordt wanneer er alleen nog langs 
de band geparkeerd gaat worden. 
Vraag van Ronald, waarom op de Sibeliusweg het oorspronkelijke plan met breed heen en 
weer fietspad aan één zijde niet onze voorkeur heeft. Antwoord is dat aan beide zijden een 
wat breder fietspad veiliger is en dat het niet ten koste gaat van het voetpad maar slecht een 
stukje groen betreft. Dat sommige mensen op het fietspad toch in tegenovergestelde richting 
rijden, komt soms helaas voor.  
Op de vraag waarom er 1,8 miljoen (vanuit de Regio) wordt uitgegeven voor een weg die al 
bestaat, antwoordt Dennis dat dit een politiek besluit is. Uiteindelijk wordt het besluit over 
het fietspad later genomen door het college van Burgemeester & Wethouders. 
De visie van de CA’s over een fietspad langs de Algeraweg is al door de CA’s naar voren 
gebracht. 
Het weggehaalde groen in de Schubertstraat wordt gecompenseerd door herplaatsing. 
 

8. De punten 8 en 9 worden even omgedraaid. 
Eerst wordt Maak Capelle door Yiu Wah Kwok gepromoot bij de bezoekers. Er is aardig wat 
geld te verdelen voor leuke dingen in de wijk. Elke WOP krijgt een budget dat bestaat uit een 
vast bedrag en voor elke bewoner een aanvulling hierop. Momenteel hebben we, na aftrek 
van de komende activiteiten t.w. Halloween en het Voetbaltoernooi, nog ongeveer € 30.000,- 
over. Wordt dit niet gebruikt dan gaat het grootste gedeelte weer terug naar de gemeente. 
Dat is niet erg, het is tenslotte gemeenschapsgeld. Maar wanneer bewoners met leuke 
initiatieven komen, is dat voor de samenleving in onze wijk wel zo leuk. De vraag moet uit de 
wijk komen en kan niet door ons geïnitieerd worden. Vorig jaar waren we al vergevorderd 
met een Buitenbios. Helaas is dat door Corona afgeblazen.  
Zoals het nu gaat, is het erg ingewikkeld om iets aan te vragen bij Maak Capelle. Yiu Wah 
heeft op onze site een stukje gezet hoe het makkelijker kan. Mocht u een plan hebben, laat 
het ons dan weten. Wij willen u graag helpen dit aan te vragen. 
Daphne Verheijen-Blaauw geeft aan dat Arjan de Weger van Welzijn Capelle, hier ook altijd 
bij wil helpen, ook voor het aanvragen van vergunningen. Mail voor hulp naar de WOP, er 
zijn diverse mensen die u op weg helpen.  
Ook Peter Regoord heeft ervaren hoe lastig het is en biedt zijn hulp aan. (Hierin zal het 
WOP-bestuur met hem communiceren als er hulp wordt gevraagd). 
Waarvoor veel dank. 
Misschien kan het een keer uitgelegd worden in de IJssel en Lekstreek is de vraag van Toos 
Persoon. Dat is wellicht een goed idee. 
 

9. Ook in verband met de Corona perikelen van de afgelopen tijd, leek het ons leuk iets voor de 
kinderen uit ’s-Gravenland en Capelle West te doen. WOP ’s-Gravenland en WOP Capelle 
West werken vaker samen. Tenslotte zijn onze wijken beide postcode 2901. Er wordt in 
samenwerking met Sportief Capelle een voetbaltoernooi georganiseerd op 26 augustus 
2021 op het Cruyffcourt en bijgelegen trapveldje in Capelle West. Sportief Capelle heeft de 
jongeren hier al voor uitgenodigd in hun nieuwsbrief. Ook via sociale media en de scholen 
worden de jongeren uitgenodigd.  Van 10.00 uur tot 13.30 uur wordt er gevoetbald door de 
groep 8 tot 12-jarigen en van 14.00 uur tot 17.30 uur door 13 tot 15-jarigen.  
Hiervoor zijn natuurlijk aardig wat vrijwilligers nodig, dus schroom niet en geef u op.Ook 
vanuit de gemeente verwachten wij aandacht hiervoor o.a. bij de prijsuitreiking. We weten 
dat onze burgemeester een actief scheidsrechter is, dus wie weet kan hij ook een wedstrijdje 
komen fluiten. 
Dit alles gaat via de website https://www.maakcapelle.nl . We willen kinderen graag meer 
laten bewegen. 

https://www.maakcapelle.nl/
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Om het heel feestelijk te maken hebben we een ‘Meneer X’ uitgenodigd om de prijzen uit te 
reiken. Zijn naam wordt nog niet bekend gemaakt, maar hij zal ongetwijfeld door de jeugd 
enthousiast worden ontvangen. 
Alle deelnemers krijgen tussendoor fruit en water, dus nogmaals, vrijwilligers meldt u aan ! 
 

10. Bij de rondvraag komt de klacht van Toos Persoon, dat het groen niet goed wordt 
onderhouden. Hier gaat José Middelkoop (gemeente Capelle aan den IJssel) mee aan de slag. 

 
11. Bij de afsluiting vraagt Dennis of het inschrijven via EventBrite duidelijk genoeg is. Dat blijkt 

prima te werken volgens de aanwezigen.  
 
We besluiten deze geslaagde avond met een hapje en een drankje. 


