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Verslag WOP Schenkel d.d. 10 september 2013 Alfred Heijkoop 

schenkel@capelsewijken.nl 

 

 

Aanwezig volgens presentielijst: 25 personen 

Verslag WOP-Vergadering d.d. 10-09-2013 

 

Op de agenda stonden de volgende punten: 

 

 

1) 20.00  Mededelingen, notulen vorige vergadering 

 

2) 20.10  Uitvoerige uitleg gemeente over aanleg fietspad Lupinestraat - Schenkelse Dreef 

 

3) 20.30  Boodschappenplusbus 

 

20.45  Pauze 

 

4) 21.00  WOP Schenkel gaat de tweede ‘Toekomstagenda’ maken 

 

6) 21.45  Rondvraag en sluiting 

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter, Alfred Heijkoop, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. En 

speciaal onze gast, de heer Marcel Harlaar van de afdeling Verkeersontwikkeling gemeente Capelle 

aan den IJssel. 

 

Mededelingen: Cokkie Kraaijeveld (Havensteder) en Robert-Jan Bruins (Jumbo) hebben zich 

afgemeld. 

 Bestuurslid Wim Stout ontbreekt nog door ziekte. 

 Vanwege het drukke inwerkprogramma van medewerkers van Buurtkracht, komt 

de presentatie over de Boodschappenplus te vervallen (agendapunt 3). 

 

Notulen vergadering 20 juni 2013: onder dankzegging aan de notulist worden deze goedgekeurd. 

  



Behorende bij brief nummer: WOP Schenkel/2013_07  pagina: 2 

 
 

2. Uitvoerige uitleg gemeente over aanleg fietspad Lupinestraat - Schenkelse Dreef 

 

Op verzoek van het WOP-bestuur volgt een uitleg over de aanleg van het nieuwe fietspad aan de 

noordzijde van de Kralingseweg tussen de Lupinestraat en de Schenkelsedreef. De wens om hier 

een fietspad te maken wordt al jaren gekoesterd door menige Schenkelnaar.  

Het WOP-bestuur heeft zich hier dan ook sterk voor gemaakt richting de gemeente en is verheugd 

dat dit nu verwezenlijkt gaat worden. Wanneer het klaar is zal de verkeersveiligheid voor met 

name fietsers op deze drukke weg sterk zijn verbeterd! 

 

Huidige uitgangspunten: 

 Weg wordt verlegd naar de zuidkant van de huidige weg. 

 Fiets en voetpaden houden conform de richtlijnen de minimale breedte. 

 Riolering wordt vervangen en omgelegd. 

 Nuts bedrijven moeten nog akkoord geven op werkzaamheden. 

 Het eerste deel van het fietspad aan de noord kant wordt aangelegd in het huidige 

grasveld. 

 Het tweede deel van het fietspad komt langs de weg voor de bungalows te lopen. 

 Op kruispunt bij Lupinestraat komt in de Kralingseweg een verkeerheuvel met een 

zebrapad. 

 Tijdens de werkzaamheden zal er geprobeerd worden zo weinig mogelijk het verkeer te 

hinderen. Ongeveer één maand zal echter het gehele stuk afgesloten worden. 

 Deze werkzaamheden worden afgestemd met de werkzaamheden op de Abram van 

Rijckevorselweg. 

 

Na een uitvoerige uitleg is er gelegenheid tot het stellen van vragen: 

 

Vraag: Wat gebeurd er met de bomen aan de zuidzijde?   

Antwoord: Deze moeten helaas gerooid worden. 

 

Vraag: Kunnen de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden Schenkel nog wel goed bereiken? 

Antwoord: De politie, brandweer en GGD zijn betrokken bij de verkeersmaatregelen. 

 

Vraag: Is er voldoende ontsluiting voor de inwoners van de wijk Schenkel? 

Antwoord: Ook hieraan is gedacht. 

 

Vraag: Wanneer gaan de werkzaamheden van start en hoe lang gaan de werkzaamheden duren? 

Antwoord: Het 1e kwartaal van 2014 starten de werkzaamheden en zullen naar schatting circa 3 

maanden duren. 

 

 

3. WOP Schenkel gaat de tweede ‘Toekomstagenda’ maken 

 

De wijk Schenkel is al weer toe aan haar tweede toekomstagenda. 

 

Hierin worden verbetervoorstellen opgenomen naar aanleiding van een analyse van de (eventuele) 

knel- en aandachtspunten in onze wijk. Meer als in de eerste toekomstagenda zal er vooral 

aandacht besteed worden aan de sociale kant van de wijk. 

 

Belangrijk instrumenten bij deze inventarisatie zijn de buurtmonitor (zie website gemeente) en de 

wijkindex. (zie http://www.capelsewijken.nl/schenkel/documenten/) 

In de buurtmonitor is op basis van interviews met bewoners van de wijk een bepaalde inschatting 

te maken over de mate van tevredenheid van de bewoners over hun wijk. In de wijkindex is 

cijfermatig materiaal verwerkt tot een beeld. 
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Waar moet je dan aan denken? Het gaat om alles wat er zich in Schenkel afspeelt, in bijvoorbeeld 

de openbare ruimte: 

 zijn er genoeg speel-en sportmogelijkheden voor kinderen, jongeren en ouderen? 

 Is er genoeg groen in de wijk?  

 Zijn er voldoende winkels voor de eerste levensbehoeften? 

 Zijn er genoeg scholen, huisartsen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten? 

 Hoe staat het met het sociaal- cultureel werk? 

 Voorziet het huidige aanbod aan activiteiten in de behoefte, is het voldoende, wat wordt er 

gemist? 

 Hoe staat het met de woningvoorraad in Schenkel; is deze gevarieerd genoeg, worden alle 

groepen bereikt? Denk aan de starters op de woningmarkt, kunnen jongeren zich 

makkelijk vestigen in Schenkel, vind er voldoende doorstroming plaats? 

 

De buurtmonitor en de buurtindex geven informatie op al deze gebieden. Na een eerste 

voorzichtige bestudering laat de buurtmonitor van Schenkel zien dat de wijkbewoners hun wijk 

een kleine 7 geven. Kortom de buurtmonitor geeft een beeld van onze wijk en laat zien hoe 

schoon, heel en veilig de bewoners hun wijk vinden. 

 

Voorbeeld uit de index voor geheel Schenkel. 

 

 
 

Hiermee gaat het WOP-bestuur verder en neemt de informatie van de buurtmonitor en buurtindex 

mee bij het opmaken van de toekomstagenda.  

 

De Toekomstagenda wordt vervolgens vastgesteld door de wij en overhandigt aan de Gemeenteen 

aan alle andere betrokken partijen in de wijk, zoals bijvoorbeeld de woningcorporaties.  

 

Uiteraard vragen wij aan alle wijkbewoners om met ons mee te denken en te komen met 

suggesties, verbetervoorstellen, aandachtspunten en/of knelpunten waar Schenkel de komende 

jaren aan kan werken. Dit alles om de wijk Schenkel schoon, heel en veilig te maken. Met andere 

woorden werken aan een leefbare, vitale wijk waar het prettig wonen, werken en verblijven is! 

 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

Er waren geen vragen. 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging om ca. 22.00uur de vergadering 

 

Ook vraagt hij nog aandacht voor”: 

- Kopij voor de volgende WOP krant 

- Eventuele agendapunten volgend WOP overleg. 


