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Datum Woensdag 20 april 2022 

Tijd 19.30 – 20.15 uur 

Locatie Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 

Onderwerp Bewonersavond Fietscorridor Algerabrug-Capelsebrug Schubertstraat 

  

 

Inleiding  

Woensdag 20 april jongstleden heeft op het gemeentehuis een bewonersavond plaatsgevonden 

waar wethouder Struijvenberg in gesprek is gegaan met bewoners van de Schubertstraat. Het 

project ‘Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug’ stond tijdens deze avond centraal en  dan in het 

bijzonder de voorgenomen aanpassingen aan de Schubertstraat. Bij dit overleg waren vanuit de 

gemeente Capelle aan den IJssel verder aanwezig; Sjors Honders (Projectleider), Michèle 

Schumann (projectondersteuner) en Daphne Verheijen-Blaauw (gebiedsregisseur).  

 

Opening 

De wethouder heet de bewoners van de Schubertstraat welkom en is blij dat de aanwezigen de 

tijd en moeite hebben genomen om deze avond naar het gemeentehuis te komen. Er wordt 

afgesproken dat er een korte uiteenzetting op papier komt van wat er deze avond met elkaar 

wordt besproken.  

 

Terugblik 

Wethouder Struijvenberg blikt kort terug op de aanleiding van dit overleg, waarbij hij met name 

stil staat bij de commissievergadering op 14 februari 2022, waarbij ook een aantal van de 

aanwezige bewoners aan hebben deelgenomen. Naar aanleiding van deze 

commissievergadering vond de wethouder het belangrijk om ook individueel met de bewoners 

in gesprek te gaan om te kijken waar en of er nog ruimte zit in de plannen om nader tot elkaar te 

komen. De wethouder vindt de mening van de bewoners belangrijk omdat de voorgenomen 

aanpassingen direct voor de deur liggen van de bewoners.  

 

Deur-tot-deur-gesprekken 

Er zijn twee momenten geweest in maart 2022 waar ambtenaren van de gemeente Capelle aan 

den IJssel langs de deuren zijn gegaan in de Schubertstraat. Met bijna 70% van de adressen is 

het gesprek gevoerd. De uitkomst van de individuele gesprekken is voor de wethouder helder. 

De bewoners van de Schubertstraat hebben bezwaar tegen de plannen en zien weinig tot geen 

van de voorgestelde aanpassingen of additionele aanpassingen als een toegevoegde waarde 

voor hun straat. De wethouder stipt nog even aan dat specifiek de vraag is gesteld met welke 

aanpassingen men eventueel wel kan leven. Hierover heeft wethouder Struijvenberg een brief 
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ontvangen uit de buurt omdat men dit een bijzondere vraag vond, maar juist deze vraag geeft 

concreet een helder beeld als deze individueel aan een ieder wordt gesteld.  

 

Besluit Wethouder Struijvenberg 

Na alles afgewogen te hebben, geeft de wethouder aan dat hij het besluit heeft genomen om de 

voorgenomen fietsstraat in de Schubertstraat uit het ontwerp te willen halen. Voor de rest van 

de fietsroute tussen de Algerabrug en Capelsebrug is het nog wel steeds de bedoeling dat er 

aanpassingen worden gedaan. Er zal nu bekeken en berekend moeten worden wat het effect is 

van het schrappen van de Schubertstraat in de plannen en of de financiering en subsidie nog 

toereikend zijn. De bewoners geven aan opgelucht en blij te zijn met het besluit van de 

wethouder. De wethouder geeft aan dat het uiteindelijke besluit over de gehele fietsroute bij 

het College van Burgemeester en Wethouders ligt.  

 

Overige input vanuit bewoners 

Tot slot worden nog een paar aandachtpunten aangedragen door de bewoners zoals de positie 

van het WOP. Deze is naar de beleving van de bewoners te stevig door de gemeente neergezet 

in het proces wat voor onnodige frictie heeft gezorgd. De wethouder geeft hierop aan dat dit 

zeker nooit de bedoeling is geweest. Het WOP is een gesprekspartner, een spreekbuis vanuit de 

wijk maar zeker niet de enige gesprekspartner. Ook wordt aangegeven om in het vervolg het 

proces van de besluitvorming en hoe dit werkt bij dit soort projecten beter te communiceren 

aan het begin, zodat de bewoners ook weten hoe dit loopt en wat men kan verwachten.  

 

Met betrekking tot de fietsroute zijn er nog enkele vragen over de rotonde en de doorsteek bij 

de Schubertstraat/Vivaldistraat. De fietspaden op de Sibeliusweg en de rotondes worden breder 

en daarnaast probeert de gemeente de opstelruimte te vergroten voor auto’s op de rotonde die 

afslaan. Hierdoor is er ook gelijk een beter zicht op de aankomende fietsers. Ook het 

doorsteekje vanaf de Schubertstraat richting de rotonde zal wat verbreed worden.  

Het verzoek is er vanuit bewoners of het plantsoen op de hoek van de Vivaldistraat/ 

Schubertstraat gesnoeid kan worden. Deze melding zet de gemeente door naar de afdeling 

Stadsbeheer. De bewoners hebben dit verzoek zelf ook al enkele malen bij de gemeente 

neergelegd.  

 

Afsluiting bijeenkomst 

De bewoners geven aan content te zijn dat de gemeente heeft geluisterd naar hun wensen en 

blijven graag op de hoogte van het vervolg. Wethouder Struijvenberg sluit vervolgens de 

bijeenkomst. 

 

 


