
Notulen WOP Bijeenkomst 7 november 2019.


Aanwezig van het bestuur:  Dennis de Lange, Rik Koenders, Yiu Wah Kwok, Jan van Beemen, Irini 
Dalpi, Wil Hart.

Aanwezig van de gemeente :  Daphne Verheijen-Blaauw, Arjan de Weger, Harriët Westerdijk en 
Bert Heemskerk.

Afwezig met bericht : Piet Koolmees, Charlotte Valstar.


Dennis de Lange opent de vergadering en heet iedereen welkom.


1.	 Wijkagent Arnoud de Best vertelt hoe het afgelopen jaar in de wijk ‘s-Gravenland verliep.

	Er was geen sprake van stijging van criminaliteit. Afgezien van inbraak in woningen en 	
babbeltrucs valt het mee. Verzoek van de politie, wanneer u een camera aan de woning 
hebt die ook een stukje openbare weg meepakt, laat het dan weten. Dan kunnen de 
beelden eventueel gebruikt worden door de politie. Ook over de speciale app was Arnoud 
zeer te spreken. De heer Wullings vroeg of er ook op stuntende scooterrijders wordt gelet. 
Dat is zeker het geval. Wanneer men iets verdachts ziet, graag doorgeven.


2.	 Afwijkend van de agenda werd eerst punt 5 behandeld.

	Arjan de Weger van het Opgaveteam Eenzaamheid vertelt over het uitje voor ouderen 
geïnitieerd door de Leef je uit Foundation met de Spido op 8 oktober j.l. Dat was een groot 
succes. 160 personen hebben hieraan meegedaan, waaruit blijkt dat activiteiten voor deze 
groep worden gewaardeerd. Dit was nu speciaal voor ouderen maar er zijn natuurlijk ook 
jonge mensen waar het Opgaveteam oog voor heeft. Arjan hoort graag van mensen die 
hier ideeën voor hebben.

De heer Wullings vind het lastig om weduwes/weduwnaren uit hun isolement te halen. 
Misschien kan er in zulke gevallen contact gezocht worden met Monique Maurik van 
Monuta.


3.	 Harriët Westerdijk begeleidde de laatste schouw van het jaar. Er waren alleen wat kleine 

dingen, zoals overhangend groen. Wel viel op dat er weinig diversiteit in de groenstroken 
langs sommige wegen en naast/tussen de parkeerplaatsen was. Sommige planten doen 
het ook niet altijd goed op de plaats waar ze staan. 

Het bruggetje bij de Van Beethovenlaan/ Bartokpad is in slechte staat. Hier komt Daphne 
Verheijen binnenkort op terug, er wordt aan gewerkt.

Hr. Wullings vroeg waarom het tunneltje niet afgemaakt wordt. - Dit zal uiteindelijk binnen 
afzienbare tijd toch gebeuren.

Hr. Matitaputty en meerdere bewoners van de Brahmsstraat zouden graag een blauwe 
zone in de straat krijgen tot aan de Vivaldistraat. Er is veel overlast van parkeerders die 
met de metro gaan. - Harriët neemt het mee en komt hierop terug.

Hr. Van Eijk vraag of bekend is waar alle honden-uitlaatplaatsen zijn. - Nancy Rahman is 
dit op het moment aan het inventariseren.

Hr. Wullings vindt de oversteekplaats met verticale strepen bij de oversteek op de Van 
Beethovenlaan ter hoogte van de Rijckehove zeer gevaarlijk. Hij vraagt of er markering met 
zwart/gele paaltjes aan beide zijden kan komen. - Dit is al eens onderzocht, Daphne zoekt 
uit wat de uitslag daarvan was. Beter is het om naar de oversteekplaats te lopen bij de 
rotonde Van Beethovenlaan/Sibeliusweg. Daphne zal hr Wullings persoonlijk de 
bevindingen toezenden.


	 	 

3.	 Wijkveiligheidsplan. Bert Heemskerk vertelt iets over het beleidskader en uitvoeringsplan 	
	 van de verschillende wijken in de gemeente Capelle, in het bijzonder over ‘s-Gravenland. 	   
	 Er zijn stadsgesprekken gehouden met Stadsmariniers en Politie.


	Waar gaat het om, voornamelijk preventie, weerbaarheid en melding maken van 		 	
criminaliteit. Er komt een training voor ouderen om zich te wapenen tegen babbeltrucs. 
Het burgernet.nl is heel belangrijk, de politie kan dan gericht hulp vragen bij burgers. Zij 
kunnen dan inzoomen tot straatniveau bij calamiteiten, alleen daar waar het nodig is. 
Ondernemers worden getraind hoe moet worden omgegaan gaan met winkeldiefstal. 

Bij het Capelsebrugtunneltje komt begin volgend jaar cameratoezicht.

Bij de ontluchtingsvijver wordt, in overleg i.v.m. de eventuele uitvoering van het plan 
Vijvergebied, duurzame verlichting aangelegd.


http://burgernet.nl


 	 	  	 	 	 

- Vragen :

- 	 Kan de gemeente bewoners ertoe brengen verlichting in de brandgangen aan te leggen.  	

	 - Stadsmarinier Salomon Haile is hier al mee bezig geweest maar er was niet veel animo 	
	 voor.


- 	 Bij het kruispunt Rijckevorselweg t.h.v. de Van Beethovenlaan zijn veel aanrijdingen.  	 	  
	 Verwacht wordt dat dit erger wordt wanneer de Car Wash in gebruik zal worden genomen. 	
	 De stoplichten zijn te snel op elkaar afgesteld en veel mensen rijden door rood. - Hier zal 	
	 naar gekeken worden. 


- 	 Waarom hier geen camera en wel bij de Capelsebrugtunnel ? En waarom niet bij het 	 	
	 tunneltje bij de Algerabrug. - Er kunnen niet overal camera’s geplaatst worden, bij 	 	
	 de Capelsebrug is het drukker, het veiligheidsgevoel wordt daar vergroot.


- 	 Kan er bij de oversteek Sibeliusweg -Kabelleidingstraat sensorverlichting komen ? 

- 	 Wat te 	doen wanneer licht uitvalt (bv in Blinckerttunnel), dit dan z.s.m. doorbelllen of 	 	

	 digitaal doorgeven.


4.	 Wijkzaken. - Dennis vertelt over de voortgang van het Vijvergebied. Onze aanvraag is door 	
	 het D&DM-fonds heel goed ontvangen. Voor het naar de het College van B & W kan voor 	
	 de uiteindelijke beslissing van de subsidie moet het nog goed juridisch bekeken worden.

	 - Op 27 november gaat de Raad in Gesprek met de Stad in OBS West, Berliozstraat 11, 	
	 van 20.00 tot 22.00 uur alsmede op 7 december in de bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur.

	 - Buurtbus. Lijn 606 krijgt een nieuwe route en zal deze vanaf 16 december rijden. De 	 	
	 haltes komen bij Buurthuis West, rotonde Gounodstraat/Sibeliusweg en bij de lus 	 	
	 achteraan de Sibeliusweg.

	 

6.	 Aanvragen subsidie voor initiatieven van wijkbewoners. Hier wordt in ‘s-Gravenland weinig 
	 gebruik van gemaakt. Het is bedoeld voor b.v. een straat BBQ, Halloween, de Speelweek 	
	 West waar ook de kinderen uit ‘s-Gravenland mee doen. Rik roept bewoners op plannen te 
	 maken om volgend jaar iets leuks te doen in onze wijk. Via Maak Capelle kan het initiatief 	
	 geregistreerd worden, dit wordt naar ons gestuurd en wij beoordelen dan of het 	 	 	
	 gehonoreerd kan worden. Je moet het wel zelf promoten, dan zetten wij het op onze site.

	 Hoe werkt het: Bij Maak Capelle moet een account aangemaakt worden waarmee kan 	 	
	 worden ingelogd. De aanvraag moet altijd door 3 personen gedaan worden. De locatie, de 	
	 datum van het evenement moet worden vermeld. Er kan ook om b.v. stoelen, een tent e.d. 	
	 worden gevraagd. Er wordt gevraagd of je nog op andere manieren aan een bijdrage komt 	
	 b.v. door middel van Crowdfunding of op een andere wijze. Je moet zelf een begroting 	 	
	 maken en voor een vergunning zorgen. Op de website van Maak Capelle kun je zien wat er 
	 nodig is. Na afloop moeten de facturen/bonnetjes alsmede foto’s overlegd worden.

	 De heer Roszek vroeg zich af of een groot evenement zoals b.v. een eenmalige openlucht 	
	 bioscoop ook haalbaars. Dat kan zeker. Hulp kan in zo’n geval altijd gevraagd worden aan 	
	 de Gebiedsregisseur, Sportief Capelle of Welzijn Capelle. 

	 Er is veel mogelijk zolang het geen commercieel karakter heeft.


7.	 We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de WOP, we zouden graag wat jongeren erbij willen 	
	 betrekken. We zoeken met name een web-beheerder, iemand die de site levendig houdt. 	
	 Dit kan ook een stagiair zijn. 


8. 	 Rondvraag. 

	 - Waarom is de bijeenkomst altijd op woensdag. - Dit wordt door de gemeente van te 	 	
	 voren voor het hele jaar beslist in verband met o.a. raadsvergaderingen.

	 - Hoe zit het met het groen onderhoudsplan ? Niet alles gaat naar wens. - Klachten svp 		
	 doorgeven aan gemeente.

	 - Kunnen er bij de singels borden geplaatst worden dat de eenden niet gevoerd mogen 		
	 worden. - Hier en daar staan al borden, de vraag is of dat helpt.



