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Notulen WOP ’s-GRAVENLAND 
BIJEENKOMST 25 MEI 2022 
 
Locatie: Wijkcentrum De Harp 
 
Aanwezig: Dennis de Lange, voorzitter. Irini Dalpi, vicevoorzitter. Yiu Wah Kwok, penningmeester. Wil 
Hart, secretaris. Rik Koenders, algemeen bestuurslid. Daphne Verheijen-Blaauw, gebiedsregisseur 
gemeente Capelle aan den IJssel. Arjan de Weger, buurtcoach Welzijn Capelle. Piet Koolmees, 
beheerder de Harp. Nitai Doelam, stagiair Welzijn Capelle. 
Cindy Coremans en Kees Moerland, wijkagenten. Kevin van Buren, wijkhandhaver. Miranda de Bus, 
buurtcoach Middelwatering e.a. Welzijn Capelle 
Verder 18 bewoners. 
Afwezig in verband met de Coalitievorming, Wijkwethouder Harriët Westerdijk. 
 

1. Opening om 19:30 uur 
De voorzitter, Dennis de Lange, heet alle aanwezigen welkom en vertelt hoe de avond er uit 
gaat zien. Er is een korte agenda en we willen graag van bewoners horen wat hen bezighoudt 
over onze wijk. Daarna kan er gezamenlijk naar de finale van de Europa Conference League 
van AS Roma – Feyenoord gekeken worden op een groot scherm waarbij WOP ‘s-Gravenland 
de hapjes en drankjes aanbieden. 

 
2. Wijkagenten Cindy Coremans en Kees Moerland en wijkhandhaver Kevin van Buren 

beantwoorden vragen van bewoners. Allereerst wordt erop gewezen dat meldingen wel op 
de juiste manier geplaatst moeten worden. 
 
- Marijke Keijser heeft klacht over de vele leenscooters die op het Abraham van 

Rijckevorselplein te Rotterdam op de stoep staan. Dit plein ligt niet in de gemeente 
Capelle aan den IJssel, maar in de gemeente Rotterdam. Daarom kunnen de wijkagenten 
en Handhaving uit Capelle aan den IJssel niet zelfstandig handhaven. 

- Philip Lebbink vraagt waarom dat nog niet is doorgegeven aan Rotterdam. 
Antwoord wijkagenten: daar zijn al vele meldingen over binnengekomen. Het is ook al 
doorgegeven aan Rotterdam er wordt nog op antwoord gewacht. Beter is wanneer er zo 
veel mogelijk bewoners een melding indienen bij de gemeente Rotterdam. Dit kan voor 
de gemeente Rotterdam het snelst met de app MeldR.  
 
Daar kan heel eenvoudig ingevuld worden wat en waar een klacht over is. De klacht 
wordt onmiddellijk naar Rotterdam gestuurd, waarna men een mail ontvangt dat de 
klacht in behandeling is genomen. 
 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldr/  
 
MeldR app in de Google Playstore: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rotterdam.meldr 
MeldR app in de Apple App Store: https://apps.apple.com/nl/app/meldr/id1524929423  
 
In Capelle aan den IJssel kun je melden aan de gemeente met de BuitenBeter app: 
https://www.buitenbeter.nl/ 
 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rotterdam.meldr
https://apps.apple.com/nl/app/meldr/id1524929423
https://www.buitenbeter.nl/
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BuitenBeter app in Google Playstore: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yucat.buitenbeter 
BuitenBeter app in de Apple App Store: 
https://apps.apple.com/nl/app/buitenbeter/id368667432  
 

- De heer den Boogert, Bizetstraat.                                                           
 - Er wordt vaak op de stoep gereden, dat is vooral gevaarlijk voor kinderen.  
Vraag van wijkagent Kees Moerland: is er al een melding van gemaakt? Zo ja, was dat aan 
het juiste adres? 
Namelijk bijvoorbeeld via de website: https://www.politie.nl/mijn-buurt, vul uw 
postcode in en klik op ‘Zoek.’ Daarna kunt u op de menuknop ‘Wijkagenten’ klikken en 
ziet u de omliggende wijken en kunt u op uw wijkagent klikken. In dit geval Cindy 
Coremans. 
Op de volgende pagina kunt u een contactformulier invullen en is er een mogelijkheid 
om foto’s et cetera toevoegen. Dan komt dit als melding bij de wijkagent op de juiste 
plek binnen in de organisatie bij onze wijkagenten. 
 
Zo zitten er minder schakels tussen en komt het bij de juiste mensen terecht. Het beste is 
om steeds weer meldingen door te geven bij problemen. Op die manier wordt duidelijk 
dat de problemen voortduren. 
 
Eventueel kan er gebeld worden naar 0900 – 8844, de meldkamer van de politie, het 
staat dan in het systeem en het wordt vastgelegd.  
 
Contactgegevens Handhaving gemeente Capelle aan den IJssel: 
Telefoon: 010 – 2848111 
E-mail: handhaving@capelleaandenijssel.nl  
 

- De heer van Toorn, Schubertstraat, is blij dat het nieuwe fietspad in de Schubertstraat 
niet doorgaat. 
-Er is in de Schubertstraat wel veel last van te hard rijdende brommers.  
Antwoord wijkagenten: hier wordt in overleg met de verkeersspecialist gekeken wat de 
gemiddelde snelheid is, daarna gaat men handhaven. 
-Ook is het gevaarlijk om uit de parkeerplaatsen achter in de Schubertstraat te rijden in 
verband met de langsrijdende fietsers en bromfietsers. Hier zijn al vaker aanrijdingen 
door ontstaan. 
 

- De heer den Boogert, Bizetstraat.  
-Op avonden dat de jeugd gaat stappen is er veel overlast van jongelui die door het 
tunneltje door de Schubertstraat lopen. Dit gaat vaak door tot een uur of drie ’s nachts. 
Antwoord wijkagenten: hier is ook het advies om hier direct melding van te maken. Dat 
kan ook ’s nachts. 
 

- Lisette Feuth (gemeenteraadslid D66). 
-De speeltuinen zijn ooit aangelegd voor de kleintjes, die zijn inmiddels pubers geworden 
en maken ’s avonds nog gebruik van deze plekken. Wanneer ze geen overlast geven, is er 
geen probleem. 

 
- Philip Lebbink.  

-De overlast bij het Vijvergebied wordt wel steeds erger. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yucat.buitenbeter
https://apps.apple.com/nl/app/buitenbeter/id368667432
https://www.politie.nl/mijn-buurt
mailto:handhaving@capelleaandenijssel.nl
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Antwoord wijkagenten: de afgelopen 2 maanden zijn er maar twee meldingen 
binnengekomen. Dus ook hier, elke overlast direct melden als de overlast nog aan de 
gang is! 
 

- De heer den Boogert, Bizetstraat.  
-In de Brahmsstraat hoek Bizetstraat staan 3 oplaadplaatsen. Hier staan vaak mensen uit 
de Schubertstraat op te laden. In de Schubertstraat kunnen wij niet parkeren in verband 
met de blauwe zone. Zo worden parkeerplaatsen onttrokken aan de hier wonende 
autobezitters. Als het voor automobilisten uit de Schubertstraat nodig is, moeten daar 
oplaadplaatsen komen.  
Antwoord wijkagenten: bij de blauwe zone kunt u met een parkeerschijf 3 uur staan.  
Antwoord: gebiedsregisseur: het wordt meegenomen als aandachtspunt naar de 
gemeente. 
Irini Dalpi: voor zover bekend zijn er in dat gedeelte van de Schubertstraat geen 
bewoners met elektrische auto’s. Ook heeft elke bewoner een gastenkaart, waarmee 
bezoekers drie uur in de blauwe zone kunnen parkeren. 
Het wordt uitgezocht. 
 

- Nicolette van der Kreeke.  
-Compliment voor Ado Delekarac (jongerenwerker o.a. Knop-Op), ze heeft hem 
aangesproken in verband met rommel bij Knop-Op. Dit is snel opgeruimd. Het zou fijn 
zijn wanneer de jongerenwerkers dit ook op zouden pakken. 
Dennis de Lange: het blijft nodig om snel te melden.  
Meldingen over rommel naast afvalbakken worden ook snel opgenomen. Dus altijd 
melden, eventueel aan het WOP.  
 

- De heer van Toorn, Schubertstraat. 
-De brief van de gemeente over het MIRT was niet te lezen.  
Dennis de Lange: dat is bekend, het staat wel goed op de website.  
Antwoord gebiedsregisseur: deze constatering wordt doorgegeven. 
 

- Lisette Feuth.  
-Is raadslid voor D66 en zet zich in voor de wijk. Wanneer je je niet gehoord voelt, kun je 
ook naar de Ombudsman/Kinderombudsman in Capelle aan den IJssel. 
 

3. Het Lief & Leedstraatje.  
Miranda de Bus (buurtcoach van Welzijn Capelle) vertelt hierover, ondersteund door een 
visuele presentatie. 
 
Om de saamhorigheid te vergroten is dit Initiatief, in navolging van Opzomeren in Rotterdam, 
ook hier door de gemeente Capelle aan den IJssel gestart. De bedoeling is om een kleine 
attentie te bezorgen bij bijvoorbeeld geboorte, ziekte en mooie momenten. Het kan een 
straat, een stukje straat of om een appartement gaan. Er is een bedrag van € 150,- 
(afhankelijk van de hoeveelheid huizen) beschikbaar. De bedoeling is dat het georganiseerd 
wordt door twee bewoners, die samen verantwoordelijk zijn voor de uitgaven. Voorlopig is 
het een project voor een jaar.   
Aanvragen kunnen gedaan worden bij de Buurtcoaches. Hier is dat Arjan de Weger van 
Welzijn Capelle. Het wordt ook op de WOP-website gezet. https://wopsgravenland.nl/  
 
MEDEDELINGEN  
 
Mini-Bibliotheekkastjes. (bewoner Gerdine Brands) 

https://wopsgravenland.nl/
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In andere wijken staan al enkele kastjes. Het is de bedoeling dat er door 
bewoners/voorbijgangers boeken ingelegd of uitgehaald worden. Een bewoonster in de 
Schubertstraat is al bezig met een kastje en heeft hiervoor geld aangevraagd bij Maak 
Capelle. Gerdine Brands probeert toestemming van de VvE te krijgen om een kastje te 
plaatsen bij het appartementencomplex aan de Haydnstraat.   
Wie het leuk vindt zo’n kastje in de voortuin te plaatsen, kan een aanvraag doen bij Maak 
Capelle. https://www.maakcapelle.nl/  
Hulp hiervoor kan gevraagd worden bij het WOP. 

 
Tiny West Wood. (Gebiedsregisseur Daphne Verheijen) 
Dit is eigenlijk in de wijk Capelle-West. Er werd om meer groen in de wijken gevraagd, OBS 
West gaf aan dit een goed plan te vinden. Op het grasveld naast de school kan een Tiny 
Wood aangelegd worden. De school gebruikt dit dan voor lessen, maar het zal ook 
toegankelijk worden voor bewoners. Er komt wel een hek omheen en honden zijn er niet 
welkom. De aanvraag bij het Denk & Doe Mee fonds is door het College van Burgemeester & 
Wethouders goedgekeurd. https://www.denkendoemeefonds.nl/  
 
Vernieuwde Belevingstuin Rijckehove. (Buurtcoach Arjan de Weger) 
Een gedeelte van de tuin van de Rijckehove is aangepast met nieuwe struiken, planten en 
een volière voor de bewoners. Deze tuin wordt op 29 juni a.s. door de Zellingen geopend. 
Het zou leuk zijn te zijner tijd met bewoners te wandelen van deze tuin naar het Vijvergebied 
waar een kopje koffie of thee gebruikt kan worden om daarna het Tini West Wood te 
bezoeken.  
 
Feestelijke opening van het Vijvergebied. (Rik Koenders, bestuurslid Stichting WOP 
Ketensche Polder) 
Nadat de vernieuwde Dierenweide al in gebruik is genomen wordt zaterdag 11 juni a.s. het 
Vijvergebied in zijn geheel officieel opgeleverd. Tussen 13:00 uur en 14:00 uur zal de 
ingebruikname starten met een officieel gedeelte op het terras van Knop-Op.  
(Cornelis de Houtmanstraat 45, 2901 RE Capelle aan den IJssel).  
 
Daarnaast zullen er wat leuke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd tussen 
13:00 uur en 16:00 uur. Er is dan gelegenheid om een hapje en drankje te gebruiken op het 
terras. Het nieuwe pad is scootmobielvriendelijk. Ook is Knop-Op rolstoelvriendelijk gemaakt, 
inclusief een aangepaste wc. 
Om 16:00 uur is er voor senioren een festiviteit door Goud van Oud georganiseerd in Knop-
Op. https://sonrisa-rijnmond.nl/goud-voor-oud/  
 
Zie ook de website van Het Nieuwe Vijvergebied: 
https://hetnieuwevijvergebied.nl/  
 
Buurtactiviteiten Energietransitie.  
Het Energie Collectief Capelle en het Regionaal Energieloket zijn van plan buurtactiviteiten te 
houden in Capelle. In februari 2023 zijn ze in de buurt Paganinistraat in onze wijk. Er worden 
dan leuke kortingen gegeven op energiezuinige aanpassingen zonnepanelen en (hybride) 
warmtepompen. 
Wij komen hier te zijner tijd op terug (bijvoorbeeld via onze website, et cetera). 
https://www.energiecollectiefcapelle.nl/  
https://regionaalenergieloket.nl/  
 
Afsluiting om 20:45 uur. 
Dennis de Lange bedankt iedereen voor hun komst.  

https://www.maakcapelle.nl/
https://www.denkendoemeefonds.nl/
https://sonrisa-rijnmond.nl/goud-voor-oud/
https://hetnieuwevijvergebied.nl/
https://www.energiecollectiefcapelle.nl/
https://regionaalenergieloket.nl/
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Het was weer fijn om elkaar weer fysiek te ontmoeten! 
De voetbalwedstrijd AS Roma – Feyenoord kan over 15 minuten op het scherm bekeken 
worden onder het genot van hapjes en drankjes aangeboden door WOP ’s-Gravenland. 

 
 
 


