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NOTULEN WOP ’s-GRAVENLAND BIJEENKOMST IN TUIN RIJCKEHOVE 31 AUGUSTUS 2022. 
 
Aanwezig van het WOP-bestuur: Dennis de Lange (voorzitter), Rik Koenders (algemeen 
bestuurslid), Yiu Wah Kwok (penningmeester) en Wil Hart (secretaris). 
Afwezig WOP-bestuur met kennisgeving: Irini Dalpi (vicevoorzitter). 
 
Verder aanwezig: Nancy Rahman (gemeente), Rob Velthoen (afdeling onroerend goed gemeente), 
Johan van Zijl (groenonderhoud, gemeente), Peter Bakker (manager Jeugd en Wijkteams Welzijn 
Capelle), Arjan de Weger (Buurtcoach, Welzijn Capelle), Nienke van Es (interim-wijkhandhaver ’s-
Gravenland, gemeente), Harriët Westerdijk (wijkwethouder, gemeente), Jeroen Scheffel (Sociaal 
Wijkbeheerder Regio Capelle/Wijkteam Capelle West, woningcorporatie Havensteder). 
Peter van Ochten (Manager Gastvrijheid & Services Rijckehove): gastheer. 
Afwezig vanuit gemeente met kennisgeving: Daphne Verheijen (gebiedsregisseur, gemeente) 
 

Aantal bezoekers 32. 
 

1. Dennis de Lange opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom in de mooie tuin van de 
gastvrije Rijckehove en geeft het woord aan de gastheer Peter van Ochten (Rijckehove). 
Deze vertelt dat de tuin op 29 juni jl. officieel is geopend en ook is bedoeld voor 
wijkbewoners. Een volière is in voorbereiding, vrijwilligers die het leuk vinden om met vogels 
bezig te zijn, worden van harte uitgenodigd. Ook voor klein onderhoud van de tuin worden 
vrijwilligers gezocht, al is het maar een enkel uur per maand. De Rijckehove, en zeker Peter 
van Ochten, wil graag meer samenhang met de wijk. Op 24 september doen ze mee aan 
Burendag met activiteiten in de middag. In de Alzheimerweek zullen er ook activiteiten zijn 
en ze willen graag meedoen met Halloween. 
 

2. Nieuwe collega bij Handhaving.  
Dennis heet Nienke van Es welkom. Ze stelt zich voor en vertelt dat ze al 2 ½ jaar in Capelle 
werkt en in onze wijk op tijdelijke basis is tot er een nieuwe vaste handhaver is. Ze hoopt dat 
ze kan bijdragen aan een veilige wijk. Haar werkterrein is ’s-Gravenland, Capelle West en 
Fascinatio. 
Op de vraag wat er gedaan wordt met de ondermijning bij o.a. de industrie aan de dijk, 
vertelt ze dat er een Ondermijningsteam is. Daaronder vallen bedrijfscontroles, waar ze 
samen met de politie mee bezig zijn.  
Zij roept op om bij onraad contact op te nemen. Het algemene nummer van Handhaving is 
010 - 2848111. Elke Boa heeft een telefoon waar de melding doorkomt. 
Ze zijn bereikbaar van maandag t/m woensdag van 8.00 tot 22.00 uur, donderdag en vrijdag 
van 8.00 tot 23.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur.  
Op andere tijdstippen kan de politie gebeld worden. In de uitnodiging voor deze bijeenkomst 
zijn alle telefoonnummers vermeld. 
 

3. Urnenwand op begraafplaats Capelle.  
Rob Velthoen, afdeling onroerend goed gemeente Capelle aan den IJssel, neemt het woord, 
Hij kreeg van een bewoonster uit ’s-Gravenland de vraag of er een urnenmuur op de 
historische Begraafplaats Capelle geplaatst kan worden. De begraafplaats is een monument 
met oorlogsgraven en er komen geen nieuwe graven meer bij. De urnenmuur zal alleen voor 
bewoners uit Capelle West en ’s-Gravenland te gebruiken zijn. Er is een urnenmuur bij 
Begraafplaats Schollevaar, maar hier is het kleiner en intiemer. Parkeeroverlast wordt niet 
verwacht, omdat het alleen een bijzetting betreft, die in besloten kring gedaan wordt. Het zal 
voorlopig gaan om 12 plaatsen, later eventueel uit te breiden. Het plan wordt nog verder 
uitgewerkt. De openingstijd zal niet gewijzigd worden. Deze mooie plek krijgt dan ook weer 
wat meer belangstelling. 



 
2 

De reacties zijn positief. 
 

4. Problemen Vijvergebied. 
Dennis heeft twee mails hierover ontvangen. 
- Mariska Pols vroeg zich af of er weer een hek om de natuurspeeltuin komt. Dit omdat er 

nu honden in uitgelaten worden.  
Rob Velthoen weet dat er 13 september een nieuw hek geplaatst wordt. 
Peter Vogelsang (voorzitter WOP Ketensche Polder) heeft na de WOP Bijeenkomst 
Mariska nog het volgende antwoord hierover kunnen e-mailen: “In aanvulling op de 
informatie van Dennis: waar rond de speeltuin en speelplaats (met gras en pannaveld) 
nog een oud hek stond is deze daar verwijderd. Rond de speeltuin is voor de veiligheid van 
de kinderen een noodhek geplaatst. De planning is dat ABC-Hekwerken op 13 september 
start met plaatsing van een nieuw hek waar de oude is verwijderd. Rond de speeltuin én 
speelplaats dus. Ook worden er a.s. dinsdag hondenroosters bij alle toegangen tot de 
speeltuin en speelplaats aangebracht. Honden lopen daar niet graag overheen, en komen 
dus niet of minder vaak in voor hen verboden gebied. 
Deze informatie staat ook op onze website https://hetnieuwevijvergebied.nl/blog/. “ 

- Philip Lebbink meldt veel overlast van jongeren wat toch wel zonde is van al het geld en 
werk wat er in het Vijvergebied is gestoken. 
 

Peter Regoord vraagt het woord zoals van tevoren afgestemd met het WOP-bestuur bij het 
Agendapunt “Ideeën en vragen van Wijkbewoners.” 
Hij ondervindt ook veel overlast van de jeugd en is niet tevreden met hoe dit door de 
gemeente wordt opgepikt.  
Zijn volledige tekst kunt u via deze link in Pdf-formaat op onze website lezen. 
 
Hier volgt een ingekort overzicht: 
 
“Het gaat om een groep van ongeveer 20 jongeren die rondhangen aan de voorkant van 
Knop-Op, waarvan de meeste namen inmiddels bekend zijn. Niet wanneer Knop-Op open is, 
maar juist als Knop-Op dicht is.  Ze scheuren met scooters over het voetpad, hebben harde 
muziek aan en hebben een bal bij zich die ze tegen het rolluik schieten. Ze drinken er alcohol 
en maken een enorme rotzooi.  
Een vrijwilliger/beheerder van Knop-Op meldt per mail dat er na het weekend van 21/22 mei 
o.a. veel zwerfvuil, kapotte flessen, restanten van een deelscooter lag en op het dak van 
Knop-Op attributen van de aannemer gegooid waren. 
Peter geeft een opsomming van de inhoud van mails die hij vanaf 20 mei heeft gestuurd aan 
alle betrokkenen en de antwoorden erop. Ondanks de toegezegde acties blijft de overlast 
bestaan. 
Er zou los van de meldingen door Handhaving, Politie en Jongerenwerk ingezet worden op 
rust. Echter Handhaving kan niet langskomen omdat die niet werken tussen 22.00 en 2.30 
uur wanneer de overlast plaats vindt. Wanneer de politie gebeld wordt geven ze aan dat de 
kans dat er een auto langs komt, niet groot is. De jongerenwerkers zijn uiteraard na 10 uur 
ook niet meer aanwezig.  
In de laatst ontvangen mail van 18 augustus wordt o.a. vermeld dat er een plan van aanpak is 
gemaakt met de partners (het is niet duidelijk wat dit betekent), dat cameratoezicht alleen 
kan bij dreiging en ordeverstoring (daar lijkt het hier toch wel op), en dat een hek plaatsen 
geen optie is (het kan wel bij het Cruyffcourt). Tenslotte wordt ons gevraagd met het mooie 
weer begrip te hebben voor deze hangjongeren die ook graag buiten zijn. 
Alle zaken die eerder besproken zijn in een 10 puntenplan zijn hiermee van tafel geveegd. 
Het is zelfs zo erg dat hij overweegt zijn huis te koop te zetten.” 
 

https://hetnieuwevijvergebied.nl/blog/
https://wopsgravenland.nl/wp-content/uploads/2022/09/Spreektekst-Peter-Regoord-WOP-Bijeenkomst-31-08-2022.pdf
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Wijkwethouder Harriët Westerdijk heeft tijdens die vergadering aangegeven naar deze 
vragen te kijken.  Met Dhr. Regoord is afgestemd dat de schriftelijke reactie van de gemeente 
Capelle aan den IJssel naar het WOP-bestuur zou worden gestuurd ter publicatie bij de 
notulen en zo ook ter informatie voor de aanwezige bewoners te raadplegen is. Dhr. Regoord 
heeft dit document uiteraard ook ontvangen. 
De volledige reactie van de gemeente Capelle aan den IJssel kunt u via deze link in Pdf-
formaat op onze website lezen. 
 
-Volgens Sako Vrouenraets, voorzitter van de Capelse Jongerenraad, is het met de jongeren 
tot 18 jaar die wel eens bij Knop-Op buiten zijn altijd gezellig. Wel vindt hij dat er al snel 
geklaagd wordt wanneer jongeren bij elkaar komen op diverse plekken in Capelle. De 
hangplekken voor jongeren, de zgn. JOPS zijn volgens hem te klein. De JOP bij de 
begraafplaats is ook slecht bereikbaar. Dennis de Lange geeft aan dat hier binnenkort iets 
aan gedaan wordt. Ook de schaaktafel van Knop-Op zal daar geplaatst worden. 
 
-Roger Roszek vindt dat de JOPS (Jongeren Ontmoetings Plaats) te ver weg staan, terwijl dit 
niet de wens was van de bewoners. Ook bleek tijdens rondgang van de Buurtpreventie dat er 
vaak problemen ontstaan wanneer er verschillende groepen bij elkaar komen. 
 
-Peter Bakker, manager Jeugd en Wijkteams, wijst er op dat Ado Delekarac veel 
complimenten krijgt, maar niet 24 uur aanwezig kan zijn. Met clubs in Knop-Op onder zijn 
leiding gaat het goed, hij ruimt ook de boel samen met de 17- en 18-jarigen op. 
Wanneer Knop-Op open is, zijn er geen problemen. 
 
- Marga …? Is op een avond naar de overlastgevers bij Knop-Op gegaan om te proberen 

met een gesprek iets te bereiken. Dit is niet gelukt, ze voelde zich bedreigd. Ze zal dit ook 
nooit meer doen. Het is niet te doen om als bewoner ’s nachts om 2 uur hierop af te 
gaan, dat is een taak voor de politie.  

 
-Diederik van Meenen brengt in dat er geen Buurtpreventie team meer is. Is dit iets voor de 
Toekomstagenda? Conclusie is dat er een plan van aanpak gemaakt moet worden. 
-Dennis de Lange geeft aan dat de WOPS Capelle-West en ’s-Gravenland hier achterstaan. 
Wij hebben geen invloed op Politie, Handhaving enz. Wijkbewoners moeten zelf met politie 
en handhavers tot een oplossing hiervoor komen. Wij kunnen het wel onder de aandacht 
brengen. 
-Diederik vindt dat er een werkgroep vanuit het WOP moet worden opgericht, ook om voor 
jongeren een goede plek te vinden. 
-Dennis nodigt mensen uit die hierover willen meepraten. 
-Marga wil wel met jongeren overleggen wat goed is voor hen en voor bewoners. 
-Volgens Peter Regoord betekent een werkgroep niet dat de gemeente, politie en 
handhaving er dan van af is. 
 
Na de Bijeenkomst spreken een paar bewoners (i.i.g. Diederik van Meenen, Peter Regoord, 
Marga en de voorzitter van de Capelse Jongerenraad) om in deze Werkgroep plaats te willen 
nemen. Het WOP ’s-Gravenland helpt bij het faciliteren van deze werkgroep waar nodig en 
indien gevraagd. 
 

5. Groenaanleg in Vijvergebied. 
Johan van Zijl vertelt dat dit helaas geen succes is omdat het Groot Hoefblad alles 
overwoekert.  De enige mogelijkheid om hier iets aan te doen, is gedurende 3 jaar op deze 
plekken intensief te maaien. Hierdoor zal de levensvatbaarheid van dit gewas hopelijk ten 
einde zijn. Daarna kan er worden ingezaaid of bloeiende heesters worden geplant. De 

https://wopsgravenland.nl/wp-content/uploads/2022/10/Reactie-gemeente-op-vragenlijst-Dhr-Regoord_WOP-bijeenkomst-31-08-2022.pdf
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planten die er nu nog staan, zullen door vrijwilligers op een aparte plek gezet worden. Er 
wordt gevraagd of er bakken gezet kunnen worden maar dat is in verband met water geven 
geen optie. 
-Diederik vraagt of de grond niet ver afgegraven kan worden zodat alle wortels eruit zijn en 
dan nieuwe grond erin. Ook dat is geen optie omdat het Groot Hoefblad ook tussen de 
wortels van de bomen zit. Middengedeeltes uitgraven en met een soort damwand af 
schotten, zoals de volgende vraag van Diederik was, wordt te duur. 
-Diederik en Roger willen toch graag dat Johan dit uit laat rekenen. Johan van Zijl zal dit 
onderzoeken en laat het dan weten aan de WOP en de Stichting WOP Ketensche Polder 
doorgeven. 
 
Hieronder vindt u de resultaten van Johan van Zijl van zijn onderzoek of er alternatieven 
zijn voor de voorgestelde aanpak om het aanwezige Groot Hoefblad onder controle te 
brengen: 
 
“Te onderzoeken opties: 
 

1. Afgraven grond welke begroeid is met Groot Hoefblad en deze vervangen door 
“schone” grond 

2. Afdekken van Groot Hoefblad met kunstgras  
 
Resultaat van onderzoek Johan van Zijl: 

1. Afgraven van de aanwezige grond is niet mogelijk zonder de aanwezige bomen te 
beschadigen. De aanwezige bomen, die we graag willen behouden, staan erg dicht bij 
elkaar met weinig onderlinge afstand. Het afgraven van de grond zal het 
wortelpakket van de bomen beschadigen waardoor de bomen afsterven. Ook zullen 
er, wanneer we toch proberen minimaal af te graven en de wortels van de bomen 
niet te beschadigen, nog veel wortels van het Groot Hoefblad achterblijven die voor 
een nieuwe hergroei van het Hoefblad zal zorgen. Ter illustratie zijn enkele foto’s van 
de oever met daarop de aanwezige bomen en het aanwezig Groot Hoefblad 
toegevoegd. 

2. Het afdekken van de groeiplaats met kunstgras is een mogelijkheid. Maar de kosten 
hiervoor zijn aanzienlijk. De aanschafkosten bedragen minimaal € 40.000, excl. BTW. 
Kosten voor het aanbrengen zijn hierin nog niet meegenomen. Na aanleg zal het 
beheer van het kunstgras zeer intensief zijn, bijvoorbeeld om de hondenpoep te 
verwijderen. Ook bestaat de kans dat het aanwezige riet door het kunstgras zal 
heenprikken.” 

 
 

6. Mededelingen. 
1. Wil Hart vertelt dat Bewoners in het appartementencomplex aan de Haydnstraat sinds 

kort meedoen met het Lief & Leedstraatje. De gemeente Capelle wil graag verbinding 
tussen buren stimuleren. Ze stellen geld beschikbaar om bijvoorbeeld een bosje bloemen 
te brengen bij een buur die wat mentale steun nodig heeft of die iets te vieren heeft.  
De eerste buren hebben inmiddels een bloemetje, fruitdoos en kaart gekregen. Ze waren 
allemaal blij verrast, het blijkt zeer op prijs gesteld te worden. Omdat er gelijk een 
praatje wordt gemaakt leer je ook wie je buren zijn.  
Wijkbewoners die dat in hun straat, of gedeelte ervan, op zich willen nemen, kunnen 
contact opnemen met Miranda de Bus e-mail: m.debus@welzijncapelle.nu of met onze 
buurtcoach Arjan de Weger e-mail: a.deweger@welzijncapelle.nu 
 

 

mailto:m.debus@welzijncapelle.nu
mailto:a.deweger@welzijncapelle.nu
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2. De onlangs in de Schubertstraat geplaatste Mini-bieb is een groot succes. Oud en jong 
maakt er gebruik van. In heel Capelle worden steeds meer van deze kleine bibliotheekjes 
geplaatst. Er kunnen (gratis) boeken uitgehaald en ingezet worden. 
Wijkbewoner die zo’n kastje willen plaatsen, kunnen hiervoor een budget krijgen. Men 
kan contact opnemen met het WOP ’s-Gravenland of met Maak Capelle. 
 

3. Dennis bericht uit het Overleg Platform Algeraweg. Er zijn diverse acties geweest 
betreffende geluidsoverlast. Vanaf 12 september tot naar verwachting 3 oktober zal 
vanaf het Capelse Plein tot aan de Algerabrug de bovenste laag van het asfalt verwijderd 
worden waarna er een geluiddempende laag, wat de helft minder geluid geeft, overheen 
komt. Er blijft tijdens de werkzaamheden in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar. 
Behalve in de nacht van 14 en 15 én 15 en 16 september, dan is de weg in zijn geheel 
afgesloten voor motorvoertuigen. Verkeer naar en van Krimpenerwaard en Krimpen aan 
den IJssel moet dan via Gouda omrijden. 
-Diederik geeft aan dat het dus wel zin heeft actie te ondernemen. Je kunt samen met 
bewoners en overheden iets voor elkaar krijgen. Na klacht over snelheid op de 
Algeraweg, werd gelijk een snelheidscontrole gehouden. Hierover niets meer gehoord. 
 

7. Wijkwethouder Harriët Westerdijk, stelt zich voor. Ze is blij weer wijkwethouder in  
’s-Gravenland te kunnen zijn. We zijn goed op elkaar ingesteld. Er worden ook speciale 
dingen gedaan vanuit de gemeente voor de jongeren. Wat betreft Knop-Op is het goed om 
een werkgroep op te richten die samen met de gemeente bij kan dragen om de problemen 
op te lossen. 
Voor de Buitenruimte komt een nieuwe wijkbeheerder. Ideeën voor de buitenruimte zij nog 
steeds welkom. 
Het is zaak goed naar elkaar te luisteren. Niet alle problemen zijn echter op te lossen. 
 

8. Dennis de Lange bedankt de Rijckehove voor de prettige ontvangst in de tuin en nodigt de 
aanwezigen uit om binnen met een hapje en drankje na te praten. De bezoekers blijven nog 
lang gezellig napraten onder het genot van bitterballen en een of meerdere drankjes. 


