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NOTULEN DIGITALE WOP-BIJEENKOMST 
24 NOVEMBER 2021 
 
 
Aanwezig van het WOP-bestuur: Dennis de Lange (voorzitter), Yiu Wah Kwok (penningmeester), Irini 
Dalpi (vicevoorzitter, Wil Hart (secretaris) en Rik Koenders (algemeen bestuurslid). Afwezig met 
bericht Albert van Geenen (algemeen bestuurslid). 
Aanwezig van de Gemeente of politie: Wijkwethouder Harriët Westerdijk, Wijkagenten Kees 
Moerland en Nick van den Bogaart, Gebiedsregisseur Daphne Verheijen en Adviseur José Middelkoop. 
 
Voorzitter Dennis de Lange opent deze digitale WOP Bijeenkomst en heet de bezoekers welkom. 
 
1) Mededelingen.  

• Wijkagent Nick van den Bogaart deelt mee dat het rustig is in onze wijk. Wel enkele 
meldingen van internet- en whatsappfraude. Ook zijn er regelmatig meldingen over 
oplichting via Marktplaats. 
Bij de brand bij Felix scooterverhuur in Capelle West op 18 november jl. was veel brandweer 
en politie op de been. Het Amber Alert dat werd gegeven kwam niet overal aan, daarom 
werd er in enkele wijken door een geluidswagen gewaarschuwd voor giftige rook, ontstaan 
door verbranding van de accu’s. De brand sloeg over naar het aanpalende autobedrijf dat 
ook in de as werd gelegd. 
Helaas was er veel hinder van kijkers die al dan niet met auto’s in de weg stonden. Verzoek 
van de politie om dat beslist nooit meer te doen!  
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van brandstichting, maar het onderzoek loopt nog.        
Beide wijkagenten worden bedankt voor hun inzet bij de brand. 

• Dennis de Lange deelt mee dat er kortgeleden een motie van Leefbaar Capelle, de SP en de 
VVD is ingediend voor een geluidsscherm langs de Algeraweg. Het WOP ’s-Gravenland heeft 
als wijkvertegenwoordiger samen met WOP Middelwatering (namens de Rondelen), WOP 
Capelle-West en een vertegenwoordiger van bewoners uit ‘s-Gravenland, een 
leefbaarheidsonderzoek aangevraagd bij de gemeente via wethouder Struijvenberg. Dit om 
op korte termijn (binnen 1 à 2 jaar) wat aan de (geluid)overlast van de Algerabrug en 
Algeraweg te doen. Daarvoor is sinds juni een Projectgroep Leefbaarheidsaanpak Algeraweg 
opgericht met de eerder genoemde vertegenwoordigers uit de drie wijken samen met 
ambtenaren mobiliteit, gebiedsregie, communicatie, et cetera opgericht. We kijken welke 
maatregelen er in deze termijn van twee jaar (van snel naar wat langere tijd gedaan kunnen 
worden. Onder andere door maatregelen om het gedrag van automobilisten te veranderen 
tot en met ‘hardere’ en duurdere maatregelen als het aanleggen van stil asfalt. 
Wij verzamelen informatie hierover die de gemeente, mede namens de genoemde WOPS 
aan het begin van 2022 naar de belanghebbende bewoners zal sturen. Dit met de 
mogelijkheid om ook als wijkbewoner ideeën aan de gemeente mee te geven. 
Natuurlijk moeten we afwachten of er door de nieuwe gemeenteraad in 2022 of 2023 geld 
voor zal worden uitgetrokken voor sommige dure maatregelen als stil asfalt et cetera. 

o Vraag: mevrouw M.: Kan ook de Abraham van Rijckevorselweg hierin worden 
meegenomen? 
Antwoord Dennis de Lange: Nee, dat gebeurt bij het langetermijnpakket aan 
maatregelen voor de Algeracorridor, door het Ministerie van I&W, de 
Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de 
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Gemeente Rotterdam, en ook de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen 
aan den IJssel en de Krimpenerwaard. 

o Vraag: Rob: Wordt er ook gedacht aan luchtverontreiniging? 
Antwoord: Ook dit moet regionaal aangepakt worden en volgt bij 
maatregelen Algeracorridor. 

 
2)  Peter Vogelsang, voorzitter van Stichting WOP Ketensche Polder vertelt over de voortgang van 

het Nieuwe Vijvergebied. Op 3 november was er een inloopavond waar tekeningen van het 
gebied van de Gemeente en de Stichting te zien waren. Er was veel interesse, de input van de ca 
55 personen wordt meegenomen. Er waren tafels met informatie over de beplanting en de 
bomen, de speeltuin en de fitnesstoestellen. Eind dit jaar wordt er begonnen aan het weghalen 
en opnieuw aanbrengen van de oeverbeplanting. Over de speeltuin volgt nog inspraak met 
bewoners. De fitnesstoestellen worden kleine, zogenaamde bewegingstoestellen. 
Er wordt nog gekeken of er ook een plan van aanpak voor het eiland kan komen. 
 
Op dit moment wordt er een invalidentoilet geplaatst in Knop-Op. Dennis de Lange voegt hier 
aan toe dat er sinds kort bij Knop-Op buiten een AED  hangt en dat het rolluik is voorzien van een 
passende Graffiti. Dit alles is te lezen op de website van het Nieuwe Vijvergebied: 
https://hetnieuwevijvergebied.nl/ 

 
3) Irini Dalpi, vicevoorzitter, vertelt over de voortgang van de fietscorridor. Het WOP ’s-Gravenland 

heeft voor de zomer hierover een Gekwalificeerd Advies gestuurd aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, en ook aan de raadsleden. Aan de wens van de bewoners van de 
Sibeliusweg wordt tegemoet gekomen.  
In de Schubertstraat zag men vooral problemen in de aanleg van asfalt en het verdwijnen van de 
kopse parkeergelegenheid aan de zuidzijde.   
 
Het advies is besproken in de raad en is aangenomen. Het voorstel van de gemeente daarop is in 
plaats van gewoon asfalt, Streetprint te gebruiken. (Er wordt een foto en filmpje vertoond wat dit 
inhoudt).  
 
Omdat wij een Wijk OverLeg Platvorm zijn kunnen we niet voor de bewoners een beslissing 
nemen natuurlijk.  
Wij als WOP-bestuur vinden het een goed plan. De bestaande drempels zullen terugkomen en er 
wordt een drempel aangebracht op het fietspad aan de noordkant van de straat. De kopse 
parkeerplaatsen verdwijnen omdat het veiliger is om langs de band te parkeren. 
 
Wij hebben ook ingesproken bij de raadsvergadering en kritische vragen gesteld aan de 
wethouder. Men gaat nu het plan aanscherpen en komt er begin 2022 op terug. 
 
Er zijn rechtsmiddelen, er kan altijd nog bezwaar tegen ingebracht worden. 

o Vraag van Roger: Wat is een Gekwalificeerd Advies? 
Antwoord Irini Dalpi: Dit is een recht toegekend aan de WOP’s en kan niet 
zomaar opzij gelegd worden. Er moet serieus naar gekeken worden. 

o Vraag Rob: Waarom een snelfietsroute door een wijk. 
Antwoord Irini Dalpi: De term ‘snelfietspad’ is niet juist gekozen, in de 
plannen gaat het meer over de veiligheid en het comfort van de fietsers. 
Men wil graag dat meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto. Wij 
zijn er niet van uitgegaan of het fietspad er al dan niet moet komen. Het 
voorstel betrof de twee knelpunten van de meeste bewoners. Het plan mag 
niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de Schubertstraat. 

https://hetnieuwevijvergebied.nl/
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o Vraag Caroline: Hoe wordt dit geïnformeerd door de Gemeente?  
Antwoord: Het WOP staat daar buiten, we nemen aan dat er een brief aan 
de bewoners wordt gestuurd. Het zal nog enige tijd kosten voor het plan is 
aangescherpt. 
Antwoord Gebiedsregisseur Daphne Verheijen-Blaauw: de gemeente komt 
hier op terug in januari met een definitief plan. 

 
4) Yiu Wah Kwok, penningmeester, vertelt over de activiteiten van afgelopen zomer waarbij het 

WOP het initiatief heeft genomen. 

• Op 26 augustus organiseerden wij met WOP West en Sportief Capelle een 
straatvoetbaltoernooi voor de jeugd om de kinderen meer te laten bewegen. Er waren 8 
teams die enthousiast gespeeld hebben. Als verrassing hadden we het gekoppeld aan de 
influencer/straatvoetballer Soufiani Touzani. Alle spelertjes waren heel blij toen hij 
verscheen. Na de prijsuitreiking deed Soufiani wat trucjes en werden Ballies uitgedeeld. 
Hiermee kunnen de kinderen trucjes doen en elkaar uitdagen. 
 
Het idee is om volgende zomer weer iets te doen om de kinderen te laten bewegen.’ 
 

• Op 4 september organiseerden wij met een aantal vrijwilligers de Openluchtbios. Vorig jaar 
waren hier al gevorderde plannen voor. Dit jaar hebben we het ondanks Corona weer 
opgepakt. We hebben 3 films vertoond, waar de bezoekers koptelefoons op hadden zodat de 
buurtbewoners geen overlast hebben ervaren. 
 
We willen dit voortaan elk jaar gaan doen, wat minder sober dan dit jaar b.v. met een 
Foodtruck en eventueel een braderie. 
Een en ander kunnen we niet zonder vrijwilligers. Roger Roszek heeft met veel inzet 
meegewerkt en ook de aanvragen gedaan.   
 
Dennis de Lange bedankt hem en de andere vrijwilligers voor hun inzet. Wij hopen dat 
meerdere vrijwilligers zich hierbij willen aansluiten. 

o Vraag van bewoner: Hoe was Halloween? 
Antwoord: Er deden 1200 kinderen mee. Waarschijnlijk ook van 
buiten Capelle-West en ’s-Gravenland. Er reed voor de kinderen een 
treintje vanaf verpleeghuis Rijckehove via de Sibeliusweg naar de 
Schönberglaan. 

 
5) Kerstactie in ’s-Gravenland en Capelle-West.  

 
Er worden foto’s vertoond van de envelop die op 1 december verspreid wordt op 3200 adressen 
in ’s-Gravenland en Capelle-West. Hierin zit een flyer met vouchers en een sleutelhanger. 
 
Wij hebben dit samen met WOP Capelle-West bedacht om bewoners een hart onder de riem te 
steken maar ook om onze lokale ondernemers bij deze actie te betrekken. De kortingen betalen 
wij, nu de groentewinkel weg is, willen we wat meer aandacht voor onze overige winkeliers.  
 
Krijgt geen envelop in de bus (bijvoorbeeld door een ‘Nee/Nee-sticker’ of een ‘Ja/Nee-sticker’, dan 
kunt er bij ons een ophalen op 1 en 8 december tussen 14:00 uur en 16:00 uur bij Knop-Op. 
 
Dennis de Lange vermeldt nog dat er een leuk en hygiënisch winkelwagenmuntje aan de 
sleutelhanger zit met het logo van WOP ’s-Gravenland aan de ene kant en het logo van WOP 
Capelle-West aan de andere kant. 
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6) Data WOP Bijeenkomsten op woensdag in 2022 onder voorbehoud: 
23 februari, 25 mei, 31 augustus en 16 november. 
 
Dit wordt door de gebiedsregisseur in samenspraak met de gemeente besloten. 
Wij hopen u dan weer fysiek te kunnen ontmoeten. 

 
7) Onze Wijkwethouder Harriët Westerdijk vertelt iets over de wijk.  

 
Door de aanpak van enkele rotondes en beplanting langs de Schönberglaan wordt de wijk weer 
wat mooier. Het voetbaltoernooi en de buitenbios waren heel leuk. 
 
Het Vijvergebied gaat er mooi uitzien. De verbinding met WOP Capelle-West waarmee enkele 
activiteiten worden gedeeld is positief. Er zullen weer kerstbomen worden geplaatst om de 
saamhorigheid van de bewoners te stimuleren.  
 
De eerste vouchers van de Kerstactie zijn door haar uitgereikt aan Anita’s Giftshop in Capelle- 
West. Dit is een mooi initiatief van de beide WOP’s. Door bewoners, voor bewoners en 
winkeliers.  
 
De WOP’s hebben hier veel werk aan gehad. Ze doet een oproep aan bewoners om af en toe als 
vrijwilliger mee te doen, al is het maar voor kleine dingen. 
 
Dennis de Lange bedankt onze Wijkwethouder, ook voor haar oproep voor vrijwilligers. Alle hulp 
is welkom. U kunt contact met ons opnemen via: https://wopsgravenland.nl/ of met het 
contactformulier op onze website. 

 
8) Rondvraag. 

 
Roger: Bewoners van Kralingse Veer ontvingen een brief over de bijeenkomst betreffende 
fietsPad langs de dijk. Slechts een kleine groep is daarvoor uitgenodigd terwijl meerdere mensen 
het fietspad gebruiken. 
Antwoord van Daphne Verheijen-Blaauw: geheel Capelle-West en stukje van de wijk Kralingse 
Veer die in de buurt van de Nijverheidsstraat / IJsseldijk / Schaardijk wonen hebben deze brief 
ontvangen.  Voorlopig werd geconcentreerd op deze groep.  
Mogelijk willen ook mensen uit ’s-Gravenland en Middelwatering van deze bijeenkomst 
gebruikmaken.  Wie zich er bij aan wil sluiten is natuurlijk welkom! 
 
Roger wil of complimenten geven aan Daphne, José en Yiu Wah voor hun medewerking bij 
diverse zaken. Dennis de Lange is blij dat zaken goed opgelost worden en bedankt nogmaals 
Roger en de andere vrijwilligers voor hun inzet. 
 
Vraag mevr. M.: Waar kan overlast Abraham van Rijckevorselweg worden gemeld? 
Antwoord Dennis de Lange: De Abraham van Rijckevorselweg wordt pas over 8 à 10 jaar 
aangepakt in het Algeracorridor traject.  
Informatie hierover vindt u bij: https://oververbindingen.nl 
Ook bij https://capellebouwtaandestad.nl vindt u alles over het project Algeracorridor waar de 
Abraham van Rijckevorselweg onder valt. Daar kunt u ook uw zorgen voorleggen. 
Komt er niet uit vul dan het contactformulier op onze website in of stuur een e-mail naar: 
hallo@wopsgravenland.nl Dan helpen wij u verder. 
 

9) De voorzitter bedankt iedereen voor hun digitale aanwezigheid en vraagt nogmaals vrijwilligers 
zich te melden. 

https://wopsgravenland.nl/
https://oververbindingen.nl/
https://capellebouwtaandestad.nl/
mailto:hallo@wopsgravenland.nl

