Notulen WOP-bijeenkomst 7 november 2018.
In verband met de plannen voor Knop-op, de Dierenweide en het gebied daar omheen
werd deze vergadering gehouden in Knop-op.
Aanwezig: 46 bewoners van ’s-Gravenland en Capelle West alsmede onze wijkwethouder,
gebiedsregisseur, 2 afgevaardigden van Welzijn Capelle, 2 wijkagenten en 7 leden van
WOP ’s-Gravenland.
1.

Voorzitter Dennis de Lange opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom
en stelt de agenda vast. Hij begint met de mededeling dat in tegenstelling tot
geruchten die in omloop zijn, er absoluut niet gebouwd gaat worden in het gebied
rondom Knop-op. Het is slechts de bedoeling deze plek nog mooier te maken.

2.

De notulen van de bijeenkomst op 26 september 2018 worden door de aanwezigen
goedgekeurd.
Willem van Setten neemt per 1 december a.s. afscheid als wijkagent. Hij wordt
toegesproken door Piet Koolmees en krijgt een toepasselijk afscheidscadeau.
Tegelijkertijd maken we kennis met Arnoud de Best, die vanaf deze datum onze
nieuwe wijkagent wordt. Hij neemt een aantal wijken onder zijn hoede t.w. ’sGravenland, Capelle West, Fascinatio, het Rivium en Kralingseveer. Hij zal worden
bijgestaan door een nog aan te stellen collega. Hij is te bereiken op:
Arnoud.de.best@politie.nl
In verband met de ontwikkeling van het Knop-op gebied, vertelt Dennis het een en
ander over de gehouden Conferentie van 1 november j.l. over Opgavegericht
werken. Dit betekent dat vanaf nu in heel Capelle samengewerkt wordt door
Capellenaren, Gemeente Capelle, de WOP’s, Politie, Organisaties en Ondernemers,
Havensteder, Welzijn Capelle en Sportief Capelle. Er komt meer ruimte voor
maatschappelijke initiatieven van bewoners en sociale ondernemers met als doel in
te spelen op de behoeften van Capellenaren en de wijze waarop zij hun wijk vorm
willen geven. Hiertoe hebben de gemeente en alle partners het PaCt van Capelle
getekend. De ontwikkeling rondom Knop-op is ons eerste Opgavegerichte project.

3.

Onze wijkwethouder Harriët Westerdijk praat hier nog even verder over en vertelt wat
er de laatste tijd zoal gedaan is. Zij verzoekt de aanwezigen die met vragen zitten, bij
haar, Daphne Verheijen of het WOP aan te kloppen.

4.

In verband met de herontwikkeling van het gebied rondom Knop-op hebben wij
contact gezocht met het WOP Capelle West. Dit omdat het op de grens van de twee
wijken ligt. Knop-op wordt momenteel niet optimaal gebruikt en dat is jammer van
zo’n mooie locatie. We willen het geheel mooier maken, het liefst met de
gelegenheid om in Knop-op iets te gebruiken. Hij vraagt wat de aanwezigen daarvan
vinden.
Er komen vragen en opmerkingen uit het publiek.
- Hoe wordt er geïnventariseerd ? Door middel van een enquete ? (Hier komen we
later op terug.)
- Vroeger was de Bibliotheek bij de Puccinipassage het middelpunt. Knop-op ligt niet
echt centraal.
- Om overlast-problemen zoals die er tot 5 jaar geleden waren te voorkomen, moet er
goed overlegd worden.

- Iet Oostlander vertelt hoe de Dierenweide is ontstaan en wat er aan achterstallig
onderhoud is. Hiervoor is doortussenkomst van het WOP ’s- Gravenland € 1.000,gedoneerd. Waarvoor dank. De Dierenweide wordt regelmatig bezocht door
bewoners van Rijckhove met hun begeleiders, ouders met kinderen en de groepen
1 en 2 van de basisschool. Kees, de man van Iet, is zo vaak mogelijk van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig. Probleem is dat er buiten deze tijden
geen toegang is.
Misschien een idee voor het Denk en Doe Mee fonds : de Dierenweide moet in zijn
geheel worden opgehoogd en er moet een nieuwe beschoeiing omheen.
De hoge bomen geven problemen met afgewaaide takken, waardoor weer schade
aanhoren e.d. ontstaat. (José belooft dit mee te nemen wanneer in januari/februari
de bomen worden gecontroleerd.)
Jan van Beemen geeft een presentatie over Knop-op en omgeving met foto’s van het
gebied. Voorheen werd het voornamelijk gebruikt voor activiteiten voor de jeugd. Dat
gaf vooral ’s avonds nogal eens overlast. Langzaamaan verdween de jeugd en nu
wordt er niets mee gedaan. De omgeving van Knop-op is met de plas en de
Dierenweide, alsmede de groenstrook er achter ca 2 ha groot. Het is een mooi
gebied, rustig gelegen, waar, wanneer we hier een goed plan voor hebben, iets
moois te maken is.
Wij hebben in ’s-Gravenpark behalve Knop-op ook nog het Buurthuis Vivaldi en de
Harp. Bovendien is vlakbij de Harp het buurthuis van Capelle West.
Bewoners kunnen vanaf nu aangeven welke ideeën zij hebben. Wat willen we wel/
niet in Knop-op. In elk geval geen feesten met herrie.
Jan heeft enkele voorstellen t.w.:
- natuur/milieueducatie rondom de plas
- betere toegankelijkheid Knop-op (rolstoelen) en Dierenweide (pad)
- clubjes uit de wijk in Knop-op (dansen, schilderen enz)
- gelegenheid om koffie, fris e.d. te gebruiken in Knop-op en buiten op het terras
- de vissteiger beter toegankelijk maken, ook voor minder validen
- op pad rondom de vijver voor sporters afstandsmarkering en eventueel wat
toestellen. Sportief Capelle wil hier aan meewerken.
- bij ijs op de plas - Koek en Zoopie in Knop-op
- de politie heeft al aangegeven om spreekuur te gaan houden in Knop-op
- de komende jaren kan er voorlichting worden gegeven over de warmte-transitie
De vraag is, moeten er professionele of vrijwillige krachten komen.
De gemeente heeft ook een stem in het kapittel, daar komt het geld uiteindelijk
vandaan.
Vraag aan de bewoners : kom met voorstellen ! Die komen er gelijk. O.a. :
- Laten we niet te snel alles als overlast zien ! We zijn zelf ook jong geweest.
- Graag weer wat bankjes rondom de plas (weggehaald i.v.m. overlast).
- De begroeiing rondom de pas ziet er rommelig uit. (José Middelkoop legt uit dat dit
een meer natuurlijke manier van onderhoud is. Beter voor de bijen en insecten. Bij
de visvlonders kan eventueel wat meer gesnoeid worden).
- Hoe gaan we met eventuele plannen verder ? (Dit komt later aan de orde).
- Jongelui zoeken een plek om elkaar te ontmoeten, liefst op bankjes buiten Knop-op.
(Het is een lastige plek om te handhaven, nogal afgelegen.

Hoewel het de laatste 5 jaar aanmerkelijk beter gaat. Het Wijk Preventie Team komt
hier elke vrijdagavond langs en ziet praktisch geen overlast meer).
- Mevrouw van der Hammen, manager Recreatie en Welzijn Rijckhove vindt het een
prachtig plekje en is blij met de voorgenomen aanpak van dit gebied. Vooral het
toegankelijker maken voor rolstoelen. Het zou mooi zijn wanneer jong en oud hier
met elkaar in contact komen. Misschien een op te zetten project ?
Er wordt besloten een werkgroep op te richten om het hele gebied rondom Knop-op
aan te pakken. Wie wil meedenken in deze werkgroep ? Geef u op op onze website !
5.

6.

Tegel er uit, (klim)plant erin. De aanpak van de kale schuttingen zal in maart/april
plaats vinden. We beperken ons voorlopig tot de Chopinwijk. Hier hebben we alle
schuttingen geïnventariseerd en uiteindelijk 86 plekken gekozen die wel een fleuriger
aanzicht kunnen gebruiken. Vóór maart/april zullen we de betreffende bewoners
benaderen.
De vraag komt naar voren of we niet weer af en toe een wijkschouw kunnen houden.
Dit o.a. in verband met hinderlijk overhangend groen bij sommige tuinen. (Dit wordt
opgepikt door Welzijn Capelle).
Rik Koenders houdt een presentatie over de toekomst van de wijk. Het gaat over
Wonen, Groen en Vervoer (auto’s).Om het parkeerprobleem te illustreren krijgen we
een filmpje van van Kooten en de Bie te zien. De gemeente rekent met 1 1/2 auto
per woning maar de praktijk leert dat het er vaak 2 en soms wel 3 zijn. Dit mede
door het gebrek aan starterswoningen waardoor de jongeren langer thuis blijven
wonen.
Offeren we groen op voor parkeerplaatsen ? Groen zorgt voor meer opname bij
wateroverlast en bij de toenemende hoge temperaturen is het met meer groen
minder warm. Groen is ook belangrijk i.v.m. de afname van bijen en insecten die we
hard nodig hebben. Mensen in gebieden met veel groen zijn gezonder.
Het openbaar vervoer in de wijk is niet optimaal. Er zijn plannen voor een buurtbus
door onze wijk en de rest van Capelle. Dit is momenteel in onderzoek. Uitbreiding
van de Park-Shuttle is misschien ook een mogelijkheid. Dit zou gerealiseerd moeten
worden door de MRDH en is een dure oplossing.
(Volgens onze wijkagent is er voldoende parkeergelegenheid. De mensen moeten er
aan wennen dat ze hun auto niet precies voor hun deur kunnen parkeren. Dit lukt
altijd wel in de naaste omgeving.)
Er kunnen aan het einde van de avond stickers geplakt worden om aan te geven wat
het belangrijkste wordt gevonden. (Het blijkt dat de meeste stickers naar groen gaan,
daarna is de auto belangrijk en als laatste het wonen.)
Al met al zorgt dit onderwerp voor een wat verhitte discussie. Hierbij loopt de irritatie
zo hoog op dat enkele personen de bijeenkomst menen te moeten verlaten.

7.

Bij de rondvraag kwam het volgende naar voren:
- Waar bevinden zich de AED’s in onze wijk ? (Dit wordt binnenkort door de
gemeente aangegeven.)
- Roger Roszek wil graag bij de volgende bijeenkomst een presentatie houden over
de nieuwbouw op het Blinkertgebied en de daaruit voortvloeiende problemen voor
onze wijk.
- Een inwoonster vindt dat er in de wijk weinig wordt gedaan voor kinderen. De
wijkwethouder vertelt wat er allemaal te doen is op gebied van sport, muziek e.d.

Ook voor minder draagkrachtigen. Iet Oostlander nodigt de vraagstelster uit om
haar op woensdagmiddag te komen helpen in Buurthuis West.
Charlotte geeft aan dat er wordt gewerkt aan een overzicht waar en wanneer er
voor kinderen iets te doen is in de wijk. Dit komt op de website.
- Roger Roszek vraagt wanneer het Denk en Doe Mee fonds start. (Dit blijkt de
volgende dag 8 november te zijn, initiatieven kunnen op de website :
denkendoemee.nl ingebracht worden.
- We krijgen een compliment over de aankondiging van de WOP-vergadering op de
spandoeken met daarbij het verzoek om ook de datum en plaats te vermelden (Dit
wordt te duur, 4 maal per jaar een nieuw doek.)
- José Middelkoop kondigt aan volgend jaar een Wijkschouw te houden. Onze
wijkwethouder Harriët Westerdijk heeft dit bekrachtigd en gaat dan graag mee.
Nadere aankondiging volgt op de website.
- Verzoek om een wat bredere schuine plank bij de ingang van Knop-op voor
rolstoelen.
De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje waarbij nog wat informeel met
elkaar gesproken wordt.

