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Verslag WOP vergadering 10 maart 2016 
Pcb Het Baken, Maria Danneelserf  
Aanwezig: circa 70 personen 
 

1. Opening 
Paul van Gink opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. We zitten vanavond in de school, want het Wijkcentrum Schollevaar is op deze 
donderdagavond niet beschikbaar. 
 

2. Mededelingen 
De agendapunten worden toegelicht. Er worden 3 presentaties gehouden. Er worden vanuit 
de zaal geen nieuwe agendapunten toegevoegd. De vergaderdata 2016 zijn als volgt: 

 10 maart 2016           : Basisschool Het Baken 

 12 mei 2016               : Praktijkschool Accent 

 1 september 2016    : De Ontmoetingskerk 

 14 december 2016   :  Wijkcentrum Schollevaar 
 
Mw. Jeanette Roskam, jarenlang onze vaste notuliste, is eind 2015 met haar verslaglegging 
voor meerdere WOP’s  gestopt. We zijn op zoek naar een persoon M/V die voortaan graag 
wil (leren) notuleren. Namen van mogelijke kandidaten graag doorgeven aan Paul van Gink. 
Wethouder Faassen heeft recent een rondje door de Scholver gemaakt ivm aangekondigde 
renovatieplannen in dit winkelcentrum.   
 

3. Presentatie en Bespreking Ontwerp Pier Panderplein 
Tim Tutert en Esther de Graaf(Ontwerpbureau Plein 06)  lichten de drie uitgewerkte 

ontwerpen toe. Deze zijn gemaakt op basis van opmerkingen gedurende de co sessie in 

december .  Het Pier Panderplein blijkt – juridisch gezien-  in handen van een aantal 

verschillende eigenaren: VVE van de omliggende appartementen, de  gemeente en de 

eigenaar van het winkelcentrum De Scholver. Dit maakt een integraal plan moeilijk(er). 

Er zijn drie ontwerpen gemaakt: een groen plein, een evenementenplein en een tussenvorm. 

Het traject is nu op het punt gekomen van de inspraak met de wijkbewoners en andere 

belanghebbenden. Daar wordt een maand voor uit getrokken. De planning is dat aan het 

eind van het jaar gestart kan worden met de herinrichting van het plein. 

Aan de presentatiewanden hangen de drie ontwerpen. De aanwezigen worden na de 

presentatie gedurende een haf uur in de gelegenheid gesteld om hun opmerkingen kwijt de 

raken bij de ontwerpers en de gemeente (gele stickers). Rond mei 2016 wordt een voorlopig 

ontwerp gemaakt n.a.v. de vanavond ontvangen opmerkingen. Een suggestie uit de zaal 

wordt overgenomen : De huidige ontwerpen zullen binnenkort worden opgehangen in het 

winkelcentrum.  Na afsluiting van de presentatie, kondigt de dagvoorzitter de pauze aan. 
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4. Presentatie Vergroenen Capelse tuinen 
Mw. Arja Nobel, projectleider van het gemeentelijk project Vergroenen Capelse tuinen, 

verzorgt een interessante presentatie. Capelle aan den IJssel heeft een projectplan in het 

kader van haar Duurzaamheidsagenda 2016 – 2018. Dit project is een onderdeel daarvan. De 

duurzaamheidsagenda is vorig jaar vastgesteld. In deze agenda zitten veel lokale samen-

werkingsverbanden. Het centrale thema is energie: besparen en opwekken. 

Er zijn op gemeentelijk niveau vijf samenwerkingsprojecten rondom duurzaamheid gestart: 

1. Energiecampagne wonen 

2. Energieke scholen 

3. Duurzame Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) 

4. Vergroenen van Capelse  tuinen 

5. Platform duurzaam Capelle 

De Capelse tuinen geven bij een eerste oriëntatie een gemiddeld beeld, van redelijk kaal tot groen. 
Maar het kan groener. Het doel van het project is om in de wijken te komen tot groenere tuinen door 
vervanging van betonnen (straat)tegels door aanplanting van meer bomen en struiken  .  De 
gemeente wil graag 50 tuinen per jaar ‘vergroenen’: van minder dan de helft van het bestaande 
oppervlakte naar meer dan de helft groen. 
Vanuit de zaal komen al snel reacties over de staat van onderhoud van diverse tuinen in Schollevaar: 
de rommel, de kosten en de erbarmelijke staat van sommige tuinschuttingen.  
De gemeente wil de tuinen daarom graag vergroenen, omdat je daarmee  veel meer kunt beleven, 
meer genieten van de natuur,  maar het is ook belangrijk uit oogpunt van een goede water-
huishouding in de buitenruimte. Bij een tegeltuin gaat 98% van het regenwater via het riool naar de 
singel, bij een groene tuin is dat 17%. Daardoor heb je minder grote riolen nodig. Verscheidenheid 
aan soorten beplanting  is ook belangrijk. Het groen geeft ook een prettiger klimaat. Groen is gezond: 
vitamine G 
 
Aanpak: 

1. De projecten volgen de ophoogwerkzaamheden van de gemeente: Het ophogen van de eigen 
straat is vaak het moment om ook iets aan je eigen (voor)tuin te doen. In Schollevaar staan 
drie ophoogprojecten gepland: Dansenbuurt, Burgenbuurt en Doelen en Bouvigne worden 
de komende jaren opgehoogd. Bij de informatieavonden van de komende werkzaamheden 
sluit de projectgoep aan. 

2. Informeren van de inwoners van Capelle 
3. Aanhaken bij WOP projecten die over het groen gaan. 

Vragen vanuit de projectgroep om bewoners meer bewust te maken van de mogelijkheden: 
1. Hoe groen zijn de tuinen? 
2. Kan het groener? 
3. Willen jullie aan de slag? 
4. Wat is er nodig? 

 
Bij het verslag komen de links naar websites met praktische tips. 
Vragen vanuit de zaal gaan vooral over de praktische zaken: 
- Wie komen de grijze tegels ophalen? 
- Wie gaat de tuin ophogen/onderhouden bij de oudere mens? 
- Wie gaat het betalen? 
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5. PresentatieS tichting Pallieter 
 

In januari 2016 is de opbrengst van het WOP Kerstconcert (een bedrag van 800 euro) geschonken 
aan de Capelse Stichting Pallieter. Rein Lander oprichter van deze stichting vertelt over het 
kinderhospice de Pallieterburcht in Middelwatering. Toen het brouwproject klaar was is de 
stichting Pallieter opgericht, die als doel heeft om leuke dingen te organiseren voor chronisch 
ernstig zieke kinderen.  De stichting werkt vaak samen met o.a. Villa Pardoes en het 
Sophiakinderziekenhuis. 
Allerlei sponsoractiviteiten worden georganiseerd.  Zo worden bij het IJssellandziekenhuis en het 
gemeentehuis binnenkort houten bomen neergezet met vlinders om de sponsoren te bedanken. 
Er wordt vooral praktische hulp gegeven aan de gezinnen waar ernstig zieke kinderen wonen: 
rolstoelen, vakanties e.d. Wat opvalt is de grote betrokkenheid van Rein Lander en zijn 
echtgenote Phylis. Samen gaan zij dit jaar bij alle WOP vergaderingen langs om over het mooie 
werk van de stichting Pallieter te vertellen. 

 

6. Rondje Schollevaria 1/2016 

 
o Olympia Clasquin : Het Internationaal vrouwennetwerk (IVN) heeft afgelopen 

dinsdag de Vrouwendag gevierd met 300 vrouwen. De volgende activiteit is een 
Paasstukje maken op 22 maart in Picasso. 

 
o Kees de Jong: de buurtgroep in ’t Klavier organiseert op 20 maart een muziekmiddag. 

Voor Koningsdag zijn nog vrijwilligers nodig.  Op de dag van de klassieke muziek in 
het Schollebos wil Kees voortaan met een grote groep schilders ook in het Schollebos  
zitten. Later dit jaar komt er ook de traditionele Paintpicknick in  het Schollebos 

 
o Joke van Leeuwen van de Zonnebloem Schollevaar/ Schenkel:  Op  15 maart is in 

Bermensteijn een theatershow en high tea.  In april met rolstoelgasten naar de 
Keukenhof. In mei gaat een groep bejaarden naar het herinneringsmuseum 

 
o Frank Voermans van Speeltuin Rollebos meldt op woensdag 16 maart een 

Paasknutsel-feest, 27 maart eieren zoeken, deelname Koningsdag. 
Hij doet een dringende oproep aan wijkbewoners voor meer vrijwilligers die enkele 
uren hard nodig zijn als toezichthouder in de speeltuin. Dan kan de speeltuin namelijk 
vaker open. Nu moet de speeltuin noodgedwongen vaak dicht blijven. 

 
o Gert van den Bos van de wijkwinkel meldt op zaterdag 12 maart de Bazaar in de 

Ontmoetingskerk vanaf 11.00 uur. De Paasnachtdienst op 26 maart om 9.00 uur in 
de kerk. Op Tweede paasdag 28 maart is er een paasbrunch in de wijkwinkel vanaf  
11 uur. 

 
o Praktijkschool Accent: de kerstmarkt 2015 op de school was zeer goed bezocht. 

De eetsalon is weer begonnen. In het nieuwe schooljaar wordt gestart met een 
lunchcafé. Ook leerlingen van Accent kunnen  assistentie bij groenonderhoud 
aanbieden. Naast de school is een zeer grote speelplaats, waarvoor er plannen zijn 
om die om te bouwen naar een moestuin met groenten voor wijkbewoners. 
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7.  Verdeling wijkleefbaarheidsbudget 2016 
 

Na ontvangst van veel aanvragen in januari 2061 is inmiddels voor ongeveer  € 45.000,- 
toegekend vanuit het wijkbudget. Zoals ieder jaar, wordt het restant  van  het budget 
vastgehouden voor de plannen die in de loop van het jaar ongetwijfeld nog zullen 
binnenkomen. Zoals voorgeschreven door de gemeente, moet een deel van het 
wijkleefbaarheidsbudget  aan Openbaar Groen worden besteed.  

 

8      Bespreking verslag 3 november 2015 
 Er zijn geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld onder dankzegging voor de notuliste! 
 

9.    Rondvraag 
Kees de Jong : Is Ville Fleurie ter ziele?  Neen niet helemaal. Het geld is er nog wel, maar er is 
de laatste jaren weinig animo geconstateerd in de wijk om dit door  wijkbewoners opnieuw 
en goed op te pakken. In het verleden is men er mee gestopt gelet op de verkeersveiligheid 
van de jeugdige deelnemers aan de acties op en rond de (doorgaande)  verkeerswegen. Het 
autoverkeer rijdt gewoon door en het  is echt oppassen geblazen met kinderen.  Is het een 
idee om met Accent dat weer op te pakken?  
Stas: Het snoeien van het openbaar groen blijkt vandaag niet veilig gedaan door de leerlingen  
van Accent.(Persoonlijke Beschermingsmiddelen)  Wordt doorgegeven op school. 
 
Er zijn vanuit de zaal steeds meer kritische vragen over de leegstand van winkels en de hieruit 
optredende  verloedering van het winkelcentrum De Scholver. Er staan steeds meer winkels 
leeg. Twee jaar geleden is de afspraak gemaakt dat de Scholver aangepakt gaat worden. Dat 
is nog steeds niet gebeurd.  
Vanuit de gemeente wordt het Pier Panderplein aangepakt en de garage geschilderd . Het 
traject duurt de wijkbewoners erg lang. Wethouder Faassen is onlangs met meneer Van den 
Bos op inspectie geweest en hierbij werd duidelijk gecommuniceerd, dat de hoofdingang bij 
de Oostkant wordt aangepakt. Bewoners hebben echter de indruk dat firma Van den Bos de 
gemeente en dus ook de bewoners van Schollevaar bij de neus neemt, om het maar eens 
diplomatiek te verwoorden… 
De vraag wordt gesteld of de gemeente een machtsmiddel heeft om de beheerder   Van den 
Bos wat meer betrokken en meer actief in beweging te krijgen. De meningen zijn verdeeld 
over de aanpak. Wat gedeeld wordt is het ongenoegen over de vertragingen , het is eens tijd 
om het winkelcentrum aangepakt wordt. De mensen in de wijk zijn het zat dat het zo lang 
duurt. Wel wordt erkend, dat leegstand van winkelcentra helaas een algemene trend is in 
Nederland, maar een positief signaal vanuit de beheerder naar de bewoners toe is 
noodzakelijk. 
 

10. Sluiting Bijeenkomst 

Om 22.10 uur sluit de dagvoorzitter de bijeenkomst. Dank aan iedereen voor ieders inbreng 

en actieve deelname aan deze leerzame bewonersavond. 

 

11. Volgende Bijeenkomst  WOP Schollevaar :  

12 mei 2016, Praktijkschool Accent, Wisselspoor 2,  aanvang 20.00 uur.  


