
 

1 

VerslagVerslagVerslagVerslag    vergaderingvergaderingvergaderingvergadering    WOPWOPWOPWOP    OostgaardeOostgaardeOostgaardeOostgaarde    
20202020    novembernovembernovembernovember    2014201420142014    

OBSOBSOBSOBS    DeDeDeDe    TweemasterTweemasterTweemasterTweemaster    
AleoetenAleoetenAleoetenAleoeten    37373737    

AanwezigAanwezigAanwezigAanwezig    ongeveerongeveerongeveerongeveer    26262626    personenpersonenpersonenpersonen    
 
 

Voorzitter Yvon van der Steenhoven opent de vergadering om 20.00 uur. De data voor de 
WOP-bijeenkomsten in 2015 zijn bekend: 16-2-2015, 11-5-2015, 24-8-2015 en 16-11-2015, 
locatie volgt. Zij stelt zichzelf en de bestuursleden voor: Rob Venis, penningmeester en Lina 
Legerstee. De twee wijkagenten en de wijkwethouder zijn aanwezig tot 20.30 uur. 
 
 
Wijkwethouder Erik Faassen vertelt dat de Tour de France op zondag 5 juli 2015 door Capelle 
heen komt. Hij is blij dat het gelukt is. Samen met ondernemers worden evenementen rondom 
de Tour georganiseerd. Astrid Keerveld van Buurtkracht vraagt bewoners om het te melden 
als zij ideeën voor activiteiten hebben. 
Een bewoner van Paradijsselpark meldt dat er bij de dijk op de Couwenhoekseweg geen 
faciliteiten voor voetgangers zijn. Dit is een gevaarlijke situatie; ook voor fietsers. Hij heeft dit 
al eerder aangekaart. Wethouder Faassen neemt het mee. Het is ook slecht verlicht. De 
wethouder vraagt het na en koppelt het terug naar het WOP. De voorzitter bedankt 
wethouder Faassen. 
 
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord    gemeentegemeentegemeentegemeente    d.d.d.d.d.d.d.d.    17171717----12121212----2014201420142014::::    
Afdeling Stadsbeheer heeft geen plannen voor het aanleggen van een voetpad langs de 
Couwenhoekseweg. Bewoners kunnen ook via het trappetje naast Groenedijk 17 naar 
beneden en dan via de vlonder achter Groenedijk 17 en 19 richting de Couwenhoekseweg. 
Wel hebben we de afdeling Stadsontwikkeling gevraagd in haar toekomstige  ontwikkeling 
van het Couwenhoek gebied, het aanleggen van een fiets- en/of voetpad mee te nemen. 
 
 
PPPPresentatieresentatieresentatieresentatie    EnergieEnergieEnergieEnergie    CollectiefCollectiefCollectiefCollectief    CapelleCapelleCapelleCapelle    
De heer Petri krijgt het woord. Het Energie Collectief Capelle is in 2013 opgericht. Op 
initiatief van vijf bewoners werd besloten om zonnepanelen aan te schaffen. Duurzaamheid 
krijgt aandacht. Het ECC heeft al eerder bij een WOP-bijeenkomst een presentatie verzorgd. 
In Nederland zijn ruim 200 collectieven actief met duurzame energie. Er wordt aandacht 
geschonken aan energieverspilling. Het ECC heeft regelmatig overleg met de wethouder en 
een milieuambtenaar. De vrijwilligers van het ECC geven voorlichtingsbijeenkomsten. Het 
ECC is zowel plaatselijk als in de wijken en buiten Capelle actief en heeft veel kennis 
opgebouwd. De vrijwilligers zijn inmiddels ervaringsdeskundigen. Zij willen hun kennis delen 
en kunnen belangstellenden helpen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het ECC krijgt geen 
subsidie. Tot de doelgroep behoren woningeigenaren. Het ECC wil ook graag aan de slag met 
woningcorporaties. Steeds meer ondernemers worden gevraagd om mee te denken over 
duurzame oplossingen. Infrarood is eveneens een energiezuinige oplossing. 
Het ECC geeft voorlichting in de wijken en gaat langs bij alle WOP’s. Het geeft advies aan de 
gemeente op gebied van duurzaamheid en denkt mee over beleid. Op de Bugel is een groot 
project opgezet. Alle vormen van isolatie leveren groot rendement op. De heer Petri geeft 
besparingstips en vertelt over de mogelijkheid van BTW-teruggave. Hij laat veel informatie 
zien over zonnepanelen. Sommige panelen stoten vuil af en hoeven niet te worden 
schoongemaakt. Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Op de websites www.energiecollectiefcapelle.nl, www.zonatlas.nl en www.mpdubo.nl staat 
nog meer informatie. Hij doet een oproep voor bewoners die zelf actief een bijdrage als 
vrijwilliger willen leveren. Aanmelden kan via de website. Er zijn nu 10 personen actief voor 
het Energie Collectief Capelle. Het ECC kan altijd gebeld worden voor informatie of advies. 
De voorzitter bedankt de heer Petri. 
 
 
BuurtkrachtBuurtkrachtBuurtkrachtBuurtkracht    
Astrid Keerveld, buurtcoach bij buurtkracht, krijgt het woord. Nog niet iedereen is bekend 
met Buurtkracht. Deze welzijnsorganisatie is in 2013 begonnen. Er staat veel informatie op 



 

2 

www.buurtkracht.nu. Buurtkracht werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl; een participatiemodel. 
Het gaat erom dat bewoners veel zelf doen en zelf de regie in handen houden. Capelle is 
opgedeeld in vier delen: Schollevaar, West-Capelle, Middelwatering en Oostgaarde. Elk 
gebied heeft een eigen sociaal wijkteam met een buurtcoach, een jongerencoach, een 
wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werker. 
Buurtkracht werkt samen met iedereen. Er is Capelle-Breed ook een ouderencoach. 
Buurtkracht is voor de vakantie verhuisd naar de Baronie 326, waar Zorgbreed ook zit. 
Buurtkracht heeft een Vrijwilligersinformatiepunt waar vacatures geplaatst kunnen worden. 
Er is een Boodschappenplusbus en er kan worden geholpen bij de belastingaangifte. Het 
Vrijwilligersinformatiepunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur. 
Het telefoonnummer is 010- 2640220; het adres is Meeuwensingel 1A bij De Zellingen. 
Bij Buurtkracht kunnen bewoners terecht voor buurtbemiddeling. Eens per zes weken is er 
een Mantelzorgcafé. Algemeen maatschappelijk werk is van maandag tot en met vrijdag van 9 
uur tot 12 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-7074900. Het e-mailadres is 
amw@buurtkracht.nu. In de Trefhoek is op iedere maandag tussen 10 uur en 12 uur het 
Administratiecafé. Er is een nieuwe website: www.watisertedoenincapelle.nl. Hierop staat 
een kalender met alle activiteiten in de Capelse wijken; ook de WOP-bijeenkomsten. 
Een bewoner mist een vast punt waar bewoners naartoe kunnen. Mevrouw Keerveld zegt dat 
Buurtkracht het nu met vier mensen moet doen; vroeger werd dit werk door negen personen 
gedaan. Daarom komen alle meldingen via het centrale telefoonnummer binnen. Het is best 
druk, maar hulpvragen worden snel opgepakt. De voorzitter bedankt mevrouw Keerveld. 
 
 
De heer Venis vertelt dat er op 19-12-2014 een KKKKersterstersterst----eventeventeventevent wordt georganiseerd door de 
Doorbraak, de Trefhoek en WOP Oostgaarde. Er komen in december 15151515    kerstbomenkerstbomenkerstbomenkerstbomen voor 
verschillende buurten in Oostgaarde, inclusief verlichting. Er worden ook kerstborrelkerstborrelkerstborrelkerstborrelssss 
georganiseerd. In de week na Sinterklaas worden de kerstbomen geplaatst. 
Bewoners die gemeentegroen in eigen beheer hebben, kunnen bloembollenbloembollenbloembollenbloembollen bestellen bij het 
WOP. Er kan bij het WOP budgetbudgetbudgetbudget worden aangevraagd door bewoners die iets willen 
organiseren ter bevordering van de sociale cohesie. Er is altijd eigen inbreng nodig. 
Op 6-6-2015 vindt OOOOpgaardenpgaardenpgaardenpgaarden plaats. De TTTTourourourour    dededede    FFFFrancerancerancerance komt op 5-7-2015 door Capelle heen. 
Er worden dan ook allerlei evenementen georganiseerd. 
Meer nieuwtjes zijn te vinden op www.wopoostgaarde.nlwww.wopoostgaarde.nlwww.wopoostgaarde.nlwww.wopoostgaarde.nl. Bij de volgende WOP-bijeenkomst 
op 16-2-2015 geeft SSSSportiefportiefportiefportief    CCCCapelleapelleapelleapelle een presentatie. 
 
 
RRRRondvraagondvraagondvraagondvraag    
Een bewoner vindt dat er niet goed wordt geflyerd. In de Waardenbuurt worden nooit flyers 
bezorgd. Dit punt wordt meegenomen. Het is misschien mogelijk om flyers via e-mail te 
versturen. 
Een bewoonster van de ABC-buurt bedankt mevrouw Rahman en de gemeente voor de 
nieuwe jeux de boulesbaan. Alles is zeer snel geregeld en iedereen is heel erg blij. Bewoners 
gebruiken de baan iedere zondag. De jeux de boulesbaan mag meer gebruikt worden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

WOPWOPWOPWOP    OostgaardeOostgaardeOostgaardeOostgaarde    isisisis    opopopop    FacebookFacebookFacebookFacebook    tetetete    vindenvindenvindenvinden    opopopop    dededede    paginapaginapaginapagina    WijkoverlegWijkoverlegWijkoverlegWijkoverleg    platformplatformplatformplatform    Oostgaarde.Oostgaarde.Oostgaarde.Oostgaarde.    
 

 
 
 
  
 


