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NOTULEN DIGITALE WOP-BIJEENKOMST 
23 FEBRUARI 2022 
 
Aanwezig van het WOP-bestuur: Dennis de Lange (voorzitter), Irini Dalpi (vicevoorzitter), Yiu Wah 
Kwok (penningmeester), Wil Hart (secretaris) en Rik Koenders (algemeen bestuurslid) (digitaal). 
Harriët Westerdijk (wijkwethouder ’s-Gravenland) en Daphne Verheijen-Blaauw (gebiedsregisseur 
gemeente Capelle aan den IJssel). 
Cindy Coremans (wijkagent ’s-Gravenland) tot en met agendapunt nummer 2. 
 
Digitaal aanwezige wijkbewoners: 22. 
  
           

1. Dennis de Lange heet iedereen welkom op deze avond. Hij neemt de agenda door en vertelt 
dat vragen in de chat gesteld kunnen worden. Yiu Wah Kwok heet iedereen welkom in de 
chat. 

  
2. Onze nieuwe wijkagent Cindy Coremans is aanwezig en stelt zich voor. Zij vertelt dat zij in 

2003 bij de politie in Capelle aan den IJssel begon. Daar was zij werkzaam als surveillant o.a 
in ’s-Gravenland en Capelle-West. Na enkele jaren in Rotterdam te hebben gewerkt is zij 
terug in Capelle aan den IJssel en werkt weer met haar oude collega Kees Moerland, nu in 
onze wijk ’s-Gravenland.                
Dennis de Lange bedankt haar dat ze tijd vond om te komen en ziet uit naar een fijne 
samenwerking voor een veilige wijk. 
Cindy Coremans geeft aan dat er vragen aan haar gesteld kunnen worden in de chat. 

 
- Vraag van Gerdine Brans: hoe is zij te bereiken? 

Zij is te bereiken per e-mail: wijkagenten-capelle-west-ijsselland@politie.nl  
 
Het agendapunt over Lief & Leedstraatjes is vervallen en wordt doorgeschoven naar de WOP 
Bijeenkomst op 25 mei as. 
 

3. Irini Dalpi vertelt over een initiatief van een wijkbewoonster die graag een Mini-Bibliotheek 
kastje in haar voortuin wil plaatsen. Zij laat hiervan een voorbeeld zien. Er kunnen boeken in 
geplaatst en uitgehaald worden. Wij vragen ons als WOP af of dit op meerdere plaatsen in ’s-
Gravenland mogelijk is. In deze tijd van ontlezing is het een mooi initiatief, zeker wanneer er 
ook kinderboeken in geplaatst worden. Bewoners die het leuk lijkt zo’n kastje in hun voortuin 
te hebben en bereid zijn hiervoor te zorgen en/of boeken hebben om erin te plaatsen, 
kunnen het ons laten weten. De kosten van de kastjes worden volledig gesubsidieerd via 
Maak Capelle. Een en ander wordt ook op de sociale media geplaatst. Capelle-West is ook 
bezig met deze kastjes. 

 
4. Toekomstagenda. Het WOP denkt dat het goed is om met bewoner in gesprek te gaan over 

een gezamenlijk plan voor de toekomst van onze wijk. Wat is mooi en moet behouden 
blijven, welke wensen zijn er wat betreft het groen, de verkeersveiligheid enz. Het wordt 
geen to-do lijstje, het gaat om enkele thema’s om houvast te geven aan het WOP en ook aan 
B&W en raadsleden van Capelle. Capelle-West heeft al een Toekomstagenda en heeft er 
goede ervaringen mee. Het zou fijn zijn wanneer enkele bewoner hierover mee willen 
denken en schrijven. De voorkeur gaat uit naar bewoners die nog niet in een of ander 
platform zitten. We zien graag nieuwe gezichten om mee te denken over onze wijk. 
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- Vraag Rob Tol: heeft het ook met Stadsvisie te maken? 

Antwoord: Stadsvisie is algemeen en gaat over hoofdlijnen. De Toekomstagenda is 
gericht op wat er speelt in onze wijk. Wat willen de bewoners in onze wijk. Een goed 
voorbeeld is: er moeten woningen voor ouderen beschikbaar blijven – dit is verankerd in 
het beleid. 

- Vraag/opmerking Diederik van Meenen: er moet dan ook een actielijst komen. 
Antwoord: Wij zijn niet zo van de actielijsten, maar wat vinden we belangrijk om te 
behouden? Bijvoorbeeld wat betreft groen, infrastructuur enz. Van belang is ook waar 
we naar toe willen. Zo’n document kan heel belangrijk zijn naar het College van B&W en 
gemeenteraadsleden om te laten zien wat men in onze wijk wil. In principe zijn het de 
grote punten die wijkbewoners belangrijk vinden en om die in zo’n Toekomstagenda te 
zetten. Het WOP-bestuur is op zoek naar wijkbewoners die niet al in een of meerdere 
participatiegroepen of overlegclubs zitten, maar wil juist ook de mening van 
wijkbewoners horen wiens mening tot nu toe nog niet of zelden gehoord wordt! 
 
Wijkwethouder Harriët Westerdijk geeft aan dat ’s-Gravenland een prachtige wijk is. Dat 
het dus ook belangrijk is om te laten weten wat we nu al mooi vinden in de wijk en dat al 
dit moois ook behouden moet blijven. Laat dit de politiek en het bestuur ook weten. 
 

5. Warmtetransitie. Patrick Bakker geeft een presentie over de voortgang van de 
Warmtetransitie in Capelle.  
Alle gebouwen moeten in 2050 aardgas vrij zijn. Dit betekent dat er gezocht moet worden 
naar een andere manier van: 

- verwarming 
- koken  
- gebruik van warm water. 

 
Patrick laat een plattegrond van Capelle aan den IJssel zien met wijken in verschillende 
kleuren.  
Voor ’s-Gravenland betekent het dat er pas na 2030 perspectief is om aan te sluiten op het 
warmtenet. We zitten redelijk dicht bij de Rotterdamse haven waar restwarmte van 
bedrijven gebruikt kan worden. Ook de stroming en watertemperatuur van de IJssel kan 
hiervoor gebruikt worden. 
We kunnen nu al aan de slag met: 
- Isoleren naar de Standaard voor woningisolatie. 
- Overstappen op elektrisch koken bij aanschaf van een nieuwe keuken. 
- Een hybride warmtepomp aanschaffen (prijs € 4.000,- à € 4.500,- met een subsidie van 

€ 2000,-. Dit is vooral in combinatie met zonnepanelen gunstig. 
                       De gemeente geeft advies, ook voor VvE’s en helpt o.a. met subsidie bij isolatie en heeft 

hiervoor regelmatig acties. Meer informatie is elke donderdag te verkrijgen bij het        
Energieloket, Amnestyplein 3, Capelle aan den IJssel. 

 
- Vraag Rik Koenders: Wordt er ook gekeken naar waterstof? 

Antwoord: Tot 2030 is er in de landelijke visie nog geen sprake waterstof. Later 
misschien wel. 

- Jan van Eijk: Belangrijk bij inductie is het gebruik van nieuwe pannen i.v.m volkomen 
platte onderkant hiervoor. 

- Rob Tol: Complimenten voor isolatie- en warmtebeelden. Zelf ziet hij geen toepassing 
voor zonnepanelen. 
Antwoord: Dank voor het compliment. Zonnepanelen niet op eigen dak is misschien wel 
mogelijk. 
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- Vraag Menno: Wanneer je huis al aardgasvrij is, moet je dan toch meedoen met de 
Warmtetransitie? 
Antwoord: Nee, dat is dan niet nodig. 

- Vraag Casper: Is het electriciteitsnet van Capelle goed voorbereid op toekomstige 
belasting? 
Antwoord: Voorlopig wel. Tot 2030 zijn er geen knelpunten, daarna moet het 
waarschijnlijk aangepast worden. Een van de voorwaarden is dat bij verandering het 
netwerk het aan moet kunnen. De gemeente deelt de zorgen hierover. 

- Vraag Irini Dalpi: Wat is een buurtbatterij? 
Antwoord: Dit zijn hele grote batterijen die met de buurt gedeeld worden en ook bij 
pieken elektriciteit levert. 

- Vraag Tjebbe: Wat gaat aardgasvrij per huis kosten? 
Antwoord: Bij overstappen moet dit even duur uitkomen als met de huidige prijs.  
Dennis vertelt dat hij een gesprek had met Havensteder over de vraag hoe zij woningen 
isoleren en duurzaam maken. Dit zal kostenneutraal gedaan worden. 
Dennis bedankt Patrick voor zijn duidelijk uitleg. 
 

6. Fietscorridor. Op 14 februari j.l. werd in de Commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van de 
Gemeenteraad van Capelle aan den IJssel gesproken over het plan voor de Fietscorridor 
Algerabrug – Capelsebrug.  
- Daphne Verheijen-Blaauw, gebiedsregisseur vraagt eerst het woord. Ze volgt het hele 
traject en wil rechtzetten wat er die avond over het WOP is gezegd. Het WOP heeft in het 
begin gezegd zelf geen standpunt in te nemen.  Wel heeft het bestuur aan gegeven te willen 
luisteren naar de bewoners en de zorgen en wensen die zij hebben bij de gemeente onder de 
aandacht te brengen.  
Naar aanleiding daarvan heeft het WOP een Gekwalificeerd Advies ingediend. Het WOP kan 
niet voor alle bewoners spreken, er zijn altijd bewoners die het er niet mee eens zijn. Dit 
heeft het WOP-bestuur ook altijd gezegd. Het WOP-bestuur heeft zijn best gedaan om het zo 
goed mogelijk te doen. Daphne geeft iets later in de vergadering aan, om misverstanden te 
voorkomen, dat ze geen afbreuk heeft willen doen aan de insprekers en dat het juist goed is 
dat zij hun stem hebben laten horen. Er wordt nu gekeken hoe de gemeente verder in 
gesprek gaat met de bewoners.  
- Wijkwethouder Harriët Westerdijk: Het WOP heeft getracht om dit op neutrale wijze in 
banen te leiden. De vraag daarbij was voornamelijk voelen mensen in de wijk zich hier veilig 
bij, zeker ook door het huidige en toekomstige gebruik van brommers, elektrische fietsen en 
peddelfietsen. 
Het project werd aanzienlijk duurder en er wordt nu gekeken wat er mogelijk is. 
 

7. Mededelingen. 
1. Bewoners van de Algeracorridor hebben een brief gekregen waarin de maatregelen 

tegen geluidshinder, die vanaf nu worden genomen, staan beschreven. Dit staat ook op 
de website van WOP ‘s-Gravenland. Het is samen met de gemeente Capelle aan den 
IJssel, externe deskundigen, bewoners, de Capelse Aanjagers en het WOP ’s-Gravenland 
tot stand gekomen.  
Het fijnstofprobleem wordt besproken in de langere termijn aanpak binnen de MIRT 
Algeracorridor.   
In februari is begonnen met verkeersborden e.d. vooral om aanpassing van het gedrag te 
bevorderen van de gebruikers op dit traject.  
De RET-bussen worden later vervangen door elektrische bussen.  
Aan de Algerabrug zal vaker onderhoud worden gepleegd worden in verband met 
klepperende platen. 
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De politie heeft toegezegd af en toe te handhaven op snelheid en asociaal 
verkeersgedrag. 
Wat het meeste zal helpen is de aanleg van fluisterasfalt. Dat vermindert 50% van het 
geluid en brengt per Euro in verhouding tot andere maatregelen meer effect op. 

- Vraag/opmerking Diederik van Meenen: Mensen klagen ook over de Abraham van 
Rijckevorselweg. 
Antwoord: Wanneer mensen hierover in gesprek willen, kunnen ze met het WOP-
bestuur een afspraak maken, zodat zij hun verhaal kunnen doen. We hebben al een paar 
afspraken staan met enkele bewoners hierover. 
Natuurlijk kunnen mensen ook contact opnemen met de gemeente om daar hun 
gedachten over de Abraham van Rijckevorselweg mee te delen. 
 

2. Yiu Wah Kwok komt terug op de Kerstactie die WOP ’s-Gravenland samen met WOP- 
West heeft georganiseerd. Men kreeg een envelop met daarin een sleutelhanger met 
winkelwagenmuntje en een aantal bonnen. Deze bonnen konden ingeleverd worden bij 
enkele plaatselijke winkeliers. De oliebollen die gratis te halen waren bij het Bakkertje, 
bleek een groot succes. Ook van de aanbieding bij de kapper werd graag gebruik 
gemaakt. Het was wel ruim voor Kerst, maar achteraf bleek dat goed uit te pakken in 
verband met de al voor de Kerst ingaande lockdown.  
De enveloppen werden door derden verspreid. Mensen met brievenbussen met 
geen/geen er op konden de enveloppen ophalen bij Knop-Op. 
 

3. Dennis de Lange meldt dat Jessica van den Dool, Wijkbeheerder van Havensteder onder 
andere in ‘s-Gravenland, een voetbaltoernooi organiseert voor 8 t/m 15-jarigen en 16 
t/m 24-jarigen voor jongeren van Capelle-West, ’s-Gravenland en Middelwatering. Een 
mooi initiatief, vorig jaar was het door het WOP georganiseerde toernooi een groot 
succes. De jongeren kunnen zich nu al opgeven.  
 

 
7. Wijkwethouder Harriët Westerdijk. 

Ze vindt het initiatief van de Mini-Bieb kastjes heel goed ook voor kinderen in verband 
met de ontlezing. 
Wat betreft de Toekomstagenda, we moeten vooral kijken naar wat ’s-Gravenland mooi 
maakt. 
De fietscorridor heeft heel wat los gemaakt. Het WOP is een platform en wordt gerund 
door betrokken vrijwilligers. Ze hebben al veel voor elkaar gekregen. Denk aan de 
vernieuwing van het Vijvergebied. Ze is trots op het WOP en het doet haar pijn dat het 
WOP zo bejegend wordt. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we zoveel mogelijk aan 
bewoners tegemoetkomen? Het fietspad is geen must maar het moet wel veilig zijn. 
Voor de middenstand is het in verband met Corona een moeilijke tijd geweest. Maar we 
kijken met vertrouwen naar de toekomst. 
 

8. Rondvraag.  

• Vraag Carolien en Aldo: Wanneer worden bewoners weer ingelicht over 
Fietscorridor? 
Antwoord: Dat is nog precies niet bekend, wel in korte termijn door de 
gemeente. 

• Vraag Rob Tol en Fred H.: De volgende bijeenkomst op 25 mei as. is tegelijk met 
de avond van Themater. 
Antwoord: Dennis de Lange legt uit dat de WOP Bijeenkomst avonden eind vorig 
jaar zijn vastgelegd voor alle WOPs door de gemeente. Wij bepalen de data niet, 
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betrokkenen van de gemeente moeten het in kunnen passen in hun drukke 
agenda.  

• Diederik van Meenen wil graag het woord: Hij heeft in het antwoord over de 
Algeracorridor transparantie gemist. De fietscorridor heeft wantrouwen van de 
bewoners. 
Antwoord Harriët Westerdijk: Het WOP doet zijn best voor bewoners. Iedereen 
heeft de mogelijkheid om mee te doen bij de MIRT Algeracorridor en zijn stem te 
laten horen zoals ook Dhr. van Meenen zelf doet. Het is niet juist het WOP-
bestuur hiervoor ter verantwoording te roepen. 
Antwoord Irini Dalpi: Wij zijn geen vertegenwoordigend orgaan zijn. Bewoners 
hebben altijd de mogelijkheid om te reageren naar de gemeente. Na het laatste 
bekendgemaakte advies over de fietscorridor hebben we geen enkele reactie 
gekregen van de bewoners. 
Antwoord Dennis de Lange: Het staat bewoners vrij te laten horen wat ze willen. 
We willen als WOP wel vraag netjes bejegend worden.  
 
We zijn altijd bereikbaar via e-mail via wopsgravenland@hotmail.com , onze 
website op https://wopsgravenland.nl/ en op sociale media via Facebook 
https://www.facebook.com/sgravenland/ en Twitter 
https://twitter.com/wopsgravenland voor uw problemen.  
We proberen er dan met u uit te komen. 

9. Afsluiting.  
Dennis de Lange bedankt iedereen voor hun digitale aanwezigheid. 
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