
Notulen WOP-bijeenkomst in de Harp op 2 mei 2019.


Aanwezig van WOP bestuur:  Charlotte Valstar (waarnemend voorzitter), Rik Koenders, Piet 
Koolmees, Jan van Beemen en Wil Hart. 

Afwezig met bericht: Yiu Wah Kwok, Irini Dalpi en Dennis de Lange.

Verder aanwezig 33 bezoekers.


1.	 Charlotte Valstar opent de vergadering en excuseert onze voorzitter voor zijn afwezigheid.


2. 	 Volgens onze wijkagent Arnoud de Best is er een stijging van het aantal inbraken 	 	
	 voornamelijk in de omgeving van de Bachstraat. Bewoners worden verzocht bij het zien 	
	 van iets verdachts 112 te bellen.

	 - Door het mooie weer laatst was er weer wat overlast van de jeugd. Samen met de 	 	
	 Buurtpreventie wordt daar aandacht aan besteed. Geef overlast svp door via de buurtapp.

	 - Er zijn parkeerproblemen bij de OBS West. Er is eerst gewaarschuwd, daarna bekeurd. 	
	 Maar het probleem blijft bestaan, er is twee maal per dag chaos. Met de vorige directeur 	
	 van de school is gesproken over eventueel éénrichtingverkeer. Daar is verder niets 	 	
	 uitgekomen, misschien is dit een aandachtspunt voor de gemeente.	 	 	 	
	 - Er loopt een onderzoek naar het probleem op het parkeerterrein aan het einde van de 		
	 Sibeliusweg. Daar zou zelfs ‘s nachts gedeald worden. Heeft aandacht politie.

	 - Vraag van bewoner Vivaldiflat : Er wordt in onderdoorgang van flat zeer hard gereden 	 	
	 door brommers. - Dit heeft de aandacht van de politie.

	 - Vraag van bewoner: Waarom geen nieuwsbrief meer zoals bij Willem van Setten? - Ieder 	
	 doet het op zijn manier en in 	verband met onderzoek is het vaak beter geen informatie 	 	
	 door te geven. 

	 - Vraag: Waarom worden gebeurtenissen al een tijd niet doorgegeven aan de medewerkers 
	 van de Buurtpreventie ? - De gemeente is bezig de Buurtpreventie in alle wijken uniform 	
	 te maken. Met overal dezelfde visie. Kim Rietkerken, Beleidsmedewerker Veiligheid,  is 	 	
	 hiermee bezig.  - Een aantal Buurtpreventieleden vindt de omstandigheden sinds deze 	 	
	 verandering verslechterd. Ze zijn bang dat er hierdoor mensen  afhaken. - Arnoud de Best 	
	 geeft aan graag te willen samenwerken en hierover op 23 mei in gesprek te willen 	 	
	 gaan.


3.	 - De resultaten van de Wijkschouw staan op de web-site. Een aantal problemen is 	 	
	 inmiddels opgelost o.a. het bankje bij skatebaan is vervangen en het tunneltje bij de 	 	
	 Capelse brug wordt opgeknapt. Zie verder onze web-site.

	 De volgende Wijkschouw is op 12 juni a.s. van 16.30 tot 18.00 in het gebied tussen de 

 	 Puccinipassage en de Blinckerttunnel. - Op de inschrijflijst kon worden ingetekend.

	 - Het project Vijvergebied. Jan van Beemen zet zich in voor de technische kant en Arjan de 
	 Weger (buurtcoach)voor de sociale kant. De financiering is nog niet rond met het DDMF. 	
	 Weer oproep aan bewoners mee te denken over invulling programma Knop-op.

	 - Opgave eenzaamheid. Arjan de Weger, WOP ‘s-Gravenland en WOP West, Havensteder, 	
	 de Zellingen en de huisartsen hebben overlegd met elkaar. Huisartsen en welzijn Capelle 	
	 horen veel. De inrichting van de buitenruimte is heel belangrijk. Het was een eerste start en 
	 wordt vervolgd. 


4.	 - Bezoek burgemeester en wethouders aan de wijk. De stadsgesprekken zijn geweest.  		
	 Hoofdpunten waren Duurzaamheid en Transitie. Men wilde vooral weten welke stappen er 	
	 genomen gaan worden en wanneer. Verder kwam aan bod Eenzaamheid, Geluidsoverlast 	
	 en Verkeer. Ook vond men de buitenruimte vrij sober, voor heel Capelle komt verrijking op 	
	 dit gebied.

	 - Vraag wat betreft eenzaamheid ouderen : de Harp is moeilijk te bereiken wanneer je 	 	
	 slecht ter been bent. Ook met de auto niet bereikbaar. De rest van de buitenruimte in ‘s-		
	 Gravenland is ook niet uitnodigend. Er staan weinig bankjes. - Dit wordt allemaal 	 	
	 meegenomen bij het uitwerken van de gesprekken.

	 .




	 - Vraag: Wanneer zien we resultaat van de gesprekken ? - De punten over de buitenruimte 	
	 zijn aangepakt. Het proces Duurzaamheid en Transitie is lopende. SWV, het WOP en 	 	
	 Sportief Capelle werken aan eenzaamheid. Mocht er op gestelde vragen nog geen 	 	
	 antwoord gegeven zijn dan kan hierover contact opgenomen worden met onze 	 	 	
	 Gebiedsregisseur Daphne Verheijen.


5.	 De presentatie Warmtetransitie van Jan van Beemen was prima en staat op de web-site.

	 - De wijkwethouder gaf nog verduidelijking hoe de gemeente hier in staat. De hoofdlijnen 	
	 moeten eerst gesteld worden. De eerste stap is Duurzaamheid. In 2020 komt 	 	 	
	 Warmte Transitieplan. 


Vooruitlopend op punt 6 werden er vragen gesteld aan Harriët Westerdijk. Klacht was dat er vanuit 
de gemeente niet veel aandacht voor de 2e Oeververbinding lijkt te zijn. De gemeente informeert 
hierover te weinig. - De wijkwethouder geeft aan dat het de keuze van de gemeente is om geen 
voorkeur uit te spreken voor één van de verbindingen maar dat het college gaat voor wat het 
beste is voor Capelle. Daarvoor wacht men de onderzoeken af. Op 3 april heeft wethouder Dick 
van Sluis een informatieavond samen met de MIRT gehouden voor de WOP besturen.


6.	 Update 2e Oeververbinding. Onder leiding van WOP-Fascinatio is met 2 		 	 	
	 bewonersverenigingen van de Esch, de bewonersvereniging van de Veranda en enkele 	 	
	 WOPs, IMPact Oeververbinding Oost-Oost Plus opgericht. 

	 Duidelijk is dat de pre-verkenning niet voldoende is om een keuze te maken. MIRT neemt 	
	 de bezwaren van IMPact mee in de rapportage. De Oost variant lost het verkeersprobleem 
	 Brienenoordbrug/Kralingseplein niet op. Bij de Oost Oost Plus variant is dit wel het geval 	
	 en wordt ook de verkeersdrukte van de Algera Corridor en de Abraham van 	 	 	
	 Rijckevorselweg aangepakt. Er is een brief naar de Provincie Zuid-Holland met een kopie 	
	 aan o.a. de ministers Olongren en Nieuwenhuizen gestuurd met de zienswijze van IMPact.

	 Op 14 mei is er weer een bijeenkomst in Fascinatio. Het is de bedoeling om op 18 juni een 	
	 opiniedebat te houden in de Armeniuskerk te Rotterdam over dit onderwerp. Mededeling 	
	 hierover volgt t.z.t. op onze web-site.

	 

7.	 Er waren geen opmerkingen of vragen over de notulen van de Bijeenkomst op 7 januari j.l. 	
	 De notulen worden vastgesteld.


8.	 Rondvraag. 

	 - Speeltoestel  bij skatebaan zou vervangen worden. Was miscommunicatie, aanvraag 	 	
	 wordt opnieuw verstuurd. Nieuw toestel ligt al klaar bij gemeentewerf. Wordt  in orde 	 	
	 gemaakt.

	 - Kan RET met bus 37 niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, doorgetrokken  worden 
	 naar lus aan het eind van de Sibeliusweg ? Nu nemen veel bewoners de auto naar 	 	
	 de metro Capelse Brug. - Dit wordt door de gebiedsregisseur doorgegeven aan de 	 	
	 afdeling verkeer van de gemeente

	 - Voor Knop-op zou goed plan komen. Niets meer over gehoord. - Knop-op is momenteel 	
	 dicht. De gebiedsregisseur geeft aan dat de jongerenwerker betrokken is bij het project 		
	 Vijvergebied om ook naar de jongerenprogrammering te kijken. Tevens werkt de 		 	
	 jongerenwerker naar behoefte en die is er momenteel niet bij Knop-op. De wethouder 	 	
	 geeft aan dat de gemeente zal uitzoeken hoe dit precies zit en dit nog zal terugkoppelen.

	 - Verzoek van bewoners om de aanvraag die zij hebben gedaan bij het DDMF omtrent de 	
	 Algeracorridor te agenderen voor de bijeenkomst op 29 augustus a.s. - Het WOP bestuur 	
	 geeft aan hierover nog contact op te nemen. 

	 - De vraag of de Buurtpreventie na 23 mei beter verloopt, wordt geagendeerd voor de 	 	
	 bijeenkomst op 29 augustus a.s.

	    

9.	 Sluiting


	 


	 

	 




	


