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Aanwezig volgens presentielijst: 25 personen 

Verslag WOP-Vergadering d.d. 19-12-2013 

 

Op de agenda stonden de volgende punten: 

 

 
20.00-20.15 uur: Mededelingen, notulen vorige vergadering en rondvraag 
 
20.15-21.00 uur: Het WOP licht u in over de ‘lopende projecten’ 

a) Pilot voor extra ‘kinderwerk voor de groep 8-12 jaar  
b) Pleisterplaats voor fietsers en wandelaars in het Schollebos 
c) Opknappen speelplaatsen 
d) Steun voor méér parkeerplaatsen Akkerwinde-plan van VVE Akkerdot 

 
21:00 Rondvraag 
 
21.00-22.00 uur: Onder genot van een hapje en drankje afronding/afsluiting van 2013. 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Bij afwezigheid van voorzitter Alfred Heijkoop heet penningmeester Wim Stout alle 

aanwezigen welkom en geeft, nog vóór de mededelingen het woord aan Robbert-Jan Bruins 

van JUMBO Bruins, dit in verband met zijn vertrek naar een andere vergadering.  

 

Robbert-Jan licht de aanwezigen in over het (al eerder besproken) plan om –als pilot- extra 

kinderwerk te organiseren voor de jeugd van 8-12 jaar. Inmiddels heeft hij 2 ‘oudere 

jongeren’ uit de wijk bereid gevonden dit op zich te nemen, met de hulp van een Buurtmoeder 

(Lyda Stout). Het is de bedoeling dat er natuurlijk ‘leuke dingen’ gedaan worden, maar dat er 

ook gesprekken met de jeugd plaatsvinden over respect en toekomst. De pilot wordt 

gefinancierd door de JUMBO, de RABO-bank en het WOP. Na de pilot zal een evaluatie 

plaatsvinden.  

Menno Vinke (wijkcoördinator Schenkel) vraagt nog kort het woord om de aanwezigen mede 

te delen dat de gemeente Capelle dit plan zeer prijzenswaardig vindt; vooral omdat ‘de wijk’ 

dit zelf organiseert zonder dat daar een financiële bijdrage van de Gemeente voor nodig is. 
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Robbert-Jan maakt van de gelegenheid gebruik dat het de OBS ‘Klim-OP’ waarschijnlijk is 

gelukt om geld van de gemeente Capelle te krijgen voor een ‘Internetcafé’, dat zowel voor de 

jeugd als voor ouderen uit de wijk toegankelijk moet zijn. Een nader plan zal worden 

ontwikkeld en gepresenteerd, maar alles is wel afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers. U 

wordt op de hoogte gehouden. 

 

Mevrouw Luz Jiminez wil ook graag vóór het begin van de agenda het woord en vertelt over 

het belang van de Buurtmoeders en de activiteiten voor vrouwen in ‘De Wel’. Of, zoals zij het 

verwoordde: ‘De Buurtmoeders halen (buitenlandse) vrouwen uit hun isolement’. Zij bedankt 

de gemeente Capelle voor het gebruik van ‘De Wel’. Teruggrijpend op wat ze zojuist van 

Robbert-Jan heeft gehoord, deelt ze mede dat ze tussen 2007 en 2010 bij een jongerenproject 

betrokken is geweest en biedt zich aan voor dit project. 

 

Ook ‘onverwacht’ had Sjors Los van de Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC) zich 

aangemeld om het WOP-bestuur een rapport aan te bieden over de parkeerplaatsen voor 

mensen met een handicap in Schenkel. Om kort samengevat weer te geven: de situatie is 

bedroevend; de parkeerplekken voldoen niet aan de wettelijke afmetingen (ze horen 

bijvoorbeeld breder te zijn dan een standaard parkeerplaats) en de markeringen zijn veelal 

vervaagd. Het WOP-bestuur zal het rapport bestuderen en eventueel opnemen in 

Toekomstagenda 2. Het is een ieder duidelijk dat dit ‘op het bordje ligt’ van de gemeente 

Capelle. 

 

 

Mededelingen: 

Afwezig met kennisgeving: Alfred Heijkoop, Ria Hoes vanwege gelijktijdige ‘Eetsalon’, Cokkie 

Kraaijeveld (Havensteder) en het hele team van Buurtkracht.  

 

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 27 februari 2014 in Buurthuis ‘De Wel’. 

 

Het toegekende budget voor 2014 bedraagt: € 31.990,--. Het ‘overhevelingsbedrag’ (van 

2013 naar 2014) zal ongeveer € 10.000,-- bedragen, maar dat bedrag is gereserveerd als 

bijdrage van het WOP aan het opknappen van 3 speelplekken. (zie verderop in deze notulen) 

 

Het WOP hoopt in januari 2014 te beginnen met het maken van Toekomstagenda 2. Zoals 

bekend worden bewoners daar uitvoerig bij betrokken. 

 

Samen met Buurtpreventie heeft het WOP een winkelwagenmuntje laten maken, met op de 

ene zijde het logo van de Buurtpreventie en op de andere zijde het logo van het WOP. Bij 

activiteiten kunnen mensen gratis zo’n muntje meenemen. 

 

Er wordt een tekening getoond van het ontwerp beplanting van het verbouwde Sportpark 

Schenkel. Deze was pas ’s-middags binnengekomen, dus tijd om die uitvoerig te bestuderen is 

er niet geweest. Het WOP-bestuur laat het ontwerp toch zien, omdat met name bewoners uit 

de Molenbuurt geluidsoverlast van de tennishal verwachten en dit is in het ontwerp 

meegenomen. 

 

Medegedeeld wordt ook dat het hek rond de ‘hondenuitrenplaats’ is geplaatst. De reacties zijn 

overwegend positief en er wordt veel gebruik gemaakt van deze uitrenmogelijkheid. 

 

De notulen van de vorige vergadering worden door de aanwezigen goedgekeurd. 
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Projecten 

WOP-bestuurslid Marc Cornelisse licht de aanwezigen in over een ‘fietser-pleisterplaats’ op de 

kruising van het Schenkelpad (fietspad) nabij de Capelseweg en het Ooievaarspad (fietspad) 

in het Schollebos. Het was hem opgevallen dat mensen op die kruising vaak stilstaan; om hun 

richting te bepalen of om daar met iemand af te spreken. Op meegebrachte foto’s zien we een 

groep fietsers midden op dat bewuste kruispunt staan. Zijn plan om aan de rechterzijde 

(vanuit het tunneltje, richting Schollebos) een ‘pleisterplaats’ te realiseren (een picknickbank, 

fietsnietjes of een hekje om de fietsen te stallen, een prullenbak) Dit plan is inmiddels door de 

gemeente Capelle goedgekeurd en zal in het kader van het Wijkgericht Werken samen met 

het WOP worden gerealiseerd. Wijkwethouder Jouke van Winden voegde na zijn presentatie 

toe dat dit nu een heel mooi voorbeeld is van hoe ‘Wijkgericht Werken’ is bedoeld. Dit idee 

komt uit de wijk zelf en is realiseerbaar en dan zal de gemeente Capelle niet ‘dwarsliggen’, 

maar juist haar medewerking verlenen. Vanuit de zaal wordt de suggestie geopperd om de er 

een oplaadpunt op zonne-energie bij te plaatsen. Dit zal worden meegenomen. 

 

Vervolgens vertelt WOP-bestuurslid Luuk Schipper dat hij bezig is met het opknappen van 3 

speellocaties in Schenkel. De gemeente Capelle heeft (een kleine) subsidie ontvangen om 3 

locaties op te knappen: 1) Tegenover Meidoornveld nr. 85 – 2) de ‘bak’ voor de flat 

Meidoornveld en 3) het voetbal – en basketbalveld voor de hoge Dotterlei. (beter bekend als 

deel van ons ‘evenementen-terrein’. De plannen moeten nog aan het WOP worden getoond, 

maar duidelijk is dat we ons graag speciaal met de 3e locatie willen bemoeien en ook bereid 

zijn daar een bedrag aan mee te betalen. Luuk gaat begin 2014 met de gemeente Capelle aan 

de slag, maar duidelijk is dat een en ander uiterlijk op 1 juli 2014 moet zijn afgerond. (vóór 

Super-Schenkel-Dag) 

 

Tot slot licht penningmeester Wim Stout de bewoners in (met de nadruk op inlichten, 

aangezien er binnen het WOP-bestuur een meningsverschil bestaat over één punt van dit 

onderwerp) over het conflict tussen de Vereniging van Eigenaren Akkerdot (= Akkerwinde + 

hoge flat Dotterlei) en de gemeente Capelle. Zeer kort samengevat bestaat het conflict uit 4 

‘kernpunten’: 

 

1) Vluchtroute vanuit de Akkerwinde bij een calamiteit 

2) Extra parkeerplaatsen aan de Akkerwinde (nu zijn er minder parkeerplaatsen dan 

woningen) 

3) Mede om punt 2 te realiseren het parkeren langs de sloot tussen Akkerwinde en 

Haagwinde veranderen in ‘schuin insteken’. Dat levert zowel aan de Akkerwinde, als aan 

de Haagwinde extra parkeerplaatsen op. 

4) Om het ‘forenzen-probleem’ op te lossen de Akkerwinde aanmerken als een ‘blauwe 

zone’. 

 

Tussenresultaten naar aanleiding van het Bewoners/VVE – Gemeente overleg: 

 

1) Er komt een paaltje aan het einde van de Bermweg dat gemakkelijk te verwijderen is, 

zodat men er dan –in geval van een calamiteit- via de Schenkelse Dreef uit kan. 

2) Er zal samen met de VvE gekeken worden naar de mogelijkheden en begonnen worden 

met de aanleg van extra parkeerplaatsen. 

3) Dit kost veel geld. De gemeente Capelle zal bij de bespreking van de 

Voorjaarsbegroting 2014 bekijken of hier geld voor vrij gemaakt kan worden. 

4) De gemeente Capelle ziet niets in een ‘blauwe zone’ en wacht allereerst de verwachte 

positieve resultaten van punt 2 af. 
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Er ontstaat in de zaal een levendige discussie. De voorzitter van de VvE Akkerdot, de heer 

Tresfon, geeft aan dat hij weliswaar heel blij is met de extra parkeerplaatsen, maar dat dit –

zonder blauwe zone- een aanzuigende werking zal hebben op forenzen. Daarnaast is de 

‘blauwe zone’ door ambtenaar Jethro Rasing zelf voorgesteld! De wijkwethouder geeft aan dat 

dit probleem ook de gemeente Rotterdam en de RET aangaat en dat samen naar een 

oplossing moet worden gezocht. Hij neemt alles mee naar het gemeentehuis. De heer Tresfon 

benadrukt nog eens dat praten met Rotterdam wellicht een oplossing is op lange termijn, 

maar dat de VvE Akkerdot voor een oplossing op korte termijn bereid is naar de rechter te 

stappen. Tijdens de discussie wordt opgemerkt dat bekend is dat Havensteder tegen een 

blauwe zone aan de Akkerwinde is, omdat men verwacht dat het probleem zich dan verplaatst 

naar de Dotterlei. 

 

Rondvraag 

Vanuit de zaal komt de vraag of het opvallend grote aantal leegstaande woningen aan de 

Wingerd al gereserveerd is voor de ‘golf’ Roemen en Bulgaren die per 1-1-2014 verwacht 

wordt. Er is niemand van Havensteder om deze vraag te beantwoorden, maar wellicht doet ze 

dat de volgende keer na het lezen van deze notulen. 

 

Er wordt gevraagd om een betere verlichting van de oversteekplaatsen op de Schenkelse 

Dreef. Wijkagent Jacques Lems legt uit dat er beleid is om alle oversteekplaatsen een 

‘unanieme uitstraling’ te geven. Extra verlichting geeft juist geen veiligheid; men moet blijven 

opletten.  

 

Wijkwethouder Jouke van Winden merkt op dat de tijdelijke parkeerplaatsen in de 

Goudenregen-straat definitieve parkeerplaatsen worden, maar dat lost de 

parkeerproblematiek in dat deel van Schenkel niet op. 

 

Er wordt melding gemaakt van het feit dat er nog steeds bouwhekken staan bij het 

pompstation Wilgenhoek, terwijl de werkzaamheden klaar zijn. Deze moeten uiteraard door de 

aannemer worden opgeruimd. 

 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en beëindigt de vergadering. 

 

Volgende bijeenkomst op 27 februari 2014 in buurthuis de Wel vanaf 19:30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldt u aan op de website voor de WOP Nieuwsbrief 

 

www.capelsewijken.nl/schenkel onder nieuwsbrief. 

 

 

 

http://www.capelsewijken.nl/schenkel

