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Verslag vergadering WOP Schollevaar 
 

31 augustus 2015 
De Ontmoetingskerk 

Zevensprong 
 

Aanwezig: ongeveer 38 personen 
Afwezig met kennisgeving: wethouder Hartnagel en de heer Van Gink 

 
 

1. Opening door dagvoorzitter Tineke Straver 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
 
 

2. Mededelingen  
 
Het thema is ‘Zorg in de wijk Schollevaar’. 
De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer Van Gink en wethouder Hartnagel. 
Er is een nieuwe dominee in de Ontmoetingskerk: de heer Eddy de Kruijf. 
 
 

3. Ervaringen met veiligheid en (over)last in de wijk 
Damiën van Velde (Handhaving) vertelt over zijn eerste positieve en negatieve 
ervaringen, maar nog meer over de achtergronden hiervan. Zijn er probleembuurten? 
Hoe kunnen we er samen iets moois van maken? 

 
Jacqueline van Gent van Buurtkracht deelt bollen wol uit om de samenwerking te 
benadrukken. De bollen worden rond gegooid waardoor de draden een net vormen.  
 
Damiën van Velde krijgt het woord. Zorg is een breed begrip. Leefbaarheid en veiligheid in de 
wijk zijn voor hem heel belangrijk. Het is hem opgevallen dat de meeste mensen in deze wijk 
erg op zichzelf zijn. Er wordt snel gebeld voor kleine dingetjes. Hij vraagt de bewoners om 
elkaar te helpen. Probeer mensen aan te spreken op gedrag en zorg dat de sociale controle 
behouden blijft. 
De problematiek rondom ouderen vraagt veel aandacht. Regelmatig worden ondervoede 
ouderen in hun vervuilde huis aangetroffen. Mensen krijgen niet meer de thuiszorg op maat 
die zij nodig hebben. 
De heer Van Velde heeft gemerkt dat kleine ergernissen vrij snel worden opgelost. Soms zijn 
er grote problemen wat betreft overlast. Dit geldt vooral voor de Sporenbuurt. Hij adviseert 
om vroeg aan de bel te trekken. 
De heer Van Velde is aanwezig tot en met de pauze zodat zaken aan hem kunnen worden 
doorgegeven. Hij werkt nauw samen met andere collega’s van Handhaving, de 
stadsmariniers en de politie. 
 
 
4. Hanneke van der Heijden van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Zij vertelt over de rol van deze organisatie en deelt haar ervaringen met de wijk. Ook 
vertelt zij over de cursussen die het CJG aanbiedt aan zowel kinderen als ouderen in 
de wijk. 

 
Hanneke van der Heijden is teamcoach van CJG Schollevaar. Capelle is opgedeeld in vier 
wijken. In elke wijk is een jeugdteam geïnstalleerd. De teamleden komen o.a. vanuit de 
stichting Mee, Pameijer, Flexus Jeugdplein en Stek. Het team is in januari gestart. 
Schollevaar is een complexe wijk, bestaande uit verschillende eilandjes. Het team is nu nog 
gevestigd aan de Linie. 
Kenmerkend voor de bewoners van Schollevaar is dat zij niet snel aan iemand komen 
vertellen dat er problemen zijn. Er is spreekuur op het Schippersinternaat, in Bermensteyn en 
op het consultatiebureau. De medewerkers van het CJG houdt intensief contact met de 
mensen voor wie zij verantwoordelijk zijn. De website van het CJG bevat veel informatie. Het 
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CJG is benaderbaar voor alle mogelijke vragen. Het ministerie heeft Capelle 
gecomplimenteerd dat de gemeente al zo ver is wat het jeugdbeleid betreft. 
 
Jeannette Nederlof krijgt het woord. Er worden door het CJG diverse trainingen gegeven: 
weerbaarheidstraining voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, 
trainingen voor kinderen die met echtscheiding te maken krijgen, trainingen over opvoeden, 
trainingen voor oudere jeugd om een oppasdiploma te behalen, etc. Zij vertelt over een 
casus. Gezinnen kunnen worden aangemeld via bijvoorbeeld school. Ouders kunnen zichzelf 
ook aanmelden. 
 
Judith Achttienribben werkte voorheen als schoolmaatschappelijk werkster. Er kan altijd 
worden gebeld met het CJG voor informatie. Het CJG is laagdrempelig. Het CJG werkt nauw 
samen met Buurtkracht en het Eropaf-Team. Het CJG helpt regelmatig gezinnen die te maken 
hebben met echtscheiding. Dankzij samenwerking kan er vaak worden geholpen. Zij vertelt 
ook over een casus. 
 
Ellen Lodder is jeugdverpleegkundige, werkzaam bij de jeugdgezondheidszorg. Kinderen 
worden gescreend op groei, ontwikkeling en gezondheid. Kinderen krijgen een dossier. Op 
school wordt ook gescreend. In het voortgezet onderwijs komen kinderen zonder ouders op 
het spreekuur. Kinderen met problemen kunnen zo nodig worden doorverwezen naar andere 
instanties. De samenwerking met de scholen is meestal heel goed. In Schollevaar is gestart 
met een pilot: de jeugdgezondheidszorg zit binnen het CJG. Er bestaat een goede 
samenwerking met de Ontmoetingskerk. 
 
 
 
5. De ervaringen van Buurtkracht met de wijk 

Jacqueline Van Gent, buurtcoach, en Samantha van der Padt, wijkverpleegkundige, 
vertellen met een aantal collega’s over hun werkzaamheden in Schollevaar. Wat valt 
hen op? Welke doelgroepen worden benaderd? Hoe kan je hen bereiken? Hoe 
ondersteunen wij mantelzorg? Wie voert de maatschappelijke regie? Wat te doen met 
vragen en klachten? 

 
Jacqueline van Gent krijgt het woord. Zij vertelt over Welzijn Nieuwe Stijl en het werk van 
Buurtkracht. Zij heeft fijne ervaringen in Schollevaar. Mensen zijn best bereid om elkaar te 
helpen. De sociale wijkteams bestaan uit o.a. de ouderencoach, de wijkzorgcoach en de 
wijkverpleegkundige Samantha van der Padt. Zij kan zonder indicatie bij mensen langs gaan. 
Buurtkracht werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties in de wijk. Ook 
vrijwilligersorganisaties en ondernemers zijn voor Buurtkracht van belang. Buurtkracht zorgt 
voor ondersteuning van mantelzorgers. De Dag voor de Mantelzorgers is op 10 november. Er 

staat veel informatie op www.buurtkracht.nu. Buurtkracht probeert om zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn in de wijk. Het contract met de gemeente loopt nog een jaar en acht 
maanden. 
 
Samantha van der Padt krijgt het woord. Zij is wijkverpleegkundige van Plicare. Zij is 
onafhankelijk S1 wijkverpleegkundige voor niet-toewijsbare zorg: zorg zonder indicatie. Zij 
wil graag preventief te werk gaan. Mevrouw Van der Padt vertelt over Plicare en haar 
werkzaamheden in de wijk. Op donderdag heeft zij van 9.00 uur tot 11.00 uur spreekuur op 
het Welzijns- en ZorgPlein in de Bermensteyn. Haar telefoonnummer is 06-28449200; het e-
mailadres is samantha.van.der.padt@plicare.nl. Zij is aanwezig op maandag en donderdag. 
De hulp door de wijkverpleegkundige wordt betaald uit de basisverzekering. 
Waar kun je terecht met een niet-pluis-gevoel? Aanmelden kan, behalve via Samantha, ook 
via Buurtkracht. Het is niet gemakkelijk om binnen te komen bij Bermensteyn. De moeizame 
toegankelijkheid wordt meegenomen door mevrouw Van der Padt. 
 
 
 
 
 
 

http://www.buurtkracht.nu/
mailto:samantha.van.der.padt@plicare.nl
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6. Rondje Schollevaria 
Wat gaan we doen in de wijk gedurende het 3e kwartaal van 2015? 
 
PaintPicknick: De PaintPicknick was een succes. Kees de Jong is erg trots op alle 
vrijwilligers in de wijk. Hij vertelt dat er een peutergroep in het buurthuis is. Er zijn ook 
lessen Spaans en er is een spelletjesgroep.  
De Zonnebloem: Paul Lange vertelt dat er een scootmobieltocht en een 
winkeluitstapje geweest is. Er komt een uitje met de boot naar Kinderdijk en er wordt 
gewinkeld bij Intratuin. 
Anders Ouder Worden: Er komt een tocht naar het Arboretum. De activiteiten worden 
aangekondigd in de IJssel- en Lekstreek. 
Op 25 september worden er in de Koperwiek lange tafels gedekt. Mensen kunnen zich 
inschrijven via het Vrijwilligers Informatie Punt. Het is bedoeld voor eenzame mensen 
die het niet zo breed hebben. Ook ouderen zijn welkom. 
De Wijkwinkel: Gert van de Bos vertelt dat er in de Wijkwinkel ook een naaicafé en een 
breicafé is. Verder worden er o.a. creatieve bijeenkomsten georganiseerd. Op 19 
december is er een kerstconcert in De Ontmoetingskerk in samenwerking met o.a. de 
Wijkwinkel, het WOP en De Zonnebloem. 
 
 

7. Bespreking verslag van de bijeenkomst op 13 mei 2015 
(Bijgesloten) 
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
 

8. Rondvraag 
 
Capelle Werkt wil graag samenwerking met andere organisaties in de wijk. 
Paul Lange vindt dat de opkomst vanavond zo laag is. 
Kees de Jong vertelt dat er op 12-9-2015 een grote kunstmarkt op het Stadsplein 
plaatsvindt. Een week later is er weer muziek in het buurthuis. 
 
 

9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. De volgende vergadering is op 11 
november 2015. De locatie is nog niet bekend. 


