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1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    
Dagvoorzitter de heer Van Gink opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet alle 
aanwezigen welkom.  
 

2.2.2.2. MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen    
Er zijn geen mededelingen. 

 
3.3.3.3.    InformatieInformatieInformatieInformatie    overoveroverover    voortgangvoortgangvoortgangvoortgang    geluidschermengeluidschermengeluidschermengeluidschermen    spoorlijnspoorlijnspoorlijnspoorlijn    RotterdamRotterdamRotterdamRotterdam    ----    Gouda:Gouda:Gouda:Gouda:    

HarmenHarmenHarmenHarmen    dededede    VriesVriesVriesVries    
De heer Harmen de Vries krijgt het woord. Hij werkt bij de gemeente Capelle aan den 
IJssel als projectleider betreffende de geluidsschermen bij het spoor. Er zijn allerlei 
onderzoeken gedaan. Prorail plaatst de schermen voor de gemeente. Er is een 
aanbestedingstraject gestart. De opdracht aan de bouwer is in januari verstrekt. Er 
komen op het spoor ook raildempers. De oplevering wordt verwacht in maart 2015; de 
start van de werkzaamheden is in maart 2014. Bewoners krijgen informatie per brief. 
Op de website van de gemeente en in de pers wordt ook informatie gegeven. 
Is er sprake van overlast voor omwonenden? De bouwer laat aan de gemeente weten 
hoe het in zijn werk zal gaan. Als er in de avonduren wordt gewerkt en er is verlichting 
nodig, dan is er een vergunning nodig. Er wordt vooral gewerkt vanaf het spoor. Soms 
kunnen er geen treinen rijden. De schermen komen aan twee kanten. Bij het station 
wordt het scherm transparant en er komt een anti-graffitilaag op. Aan de buitenkant 
komen planten. 
Tijdens de WOP-vergaderingen zullen regelmatig verdere ontwikkelingen worden 
gemeld. De parkeerterreinen langs het spoor worden bouwplaatsen. De voorzitter 
stelt voor om folders over de schermen naar de WOP-bezoekers te sturen. De 
informatie wordt ook op de website van het WOP geplaatst. De voorzitter bedankt de 
heer de Vries. 

    
4.4.4.4.    PresentatiePresentatiePresentatiePresentatie    SSSSchuldchuldchuldchuldHHHHulpulpulpulpMMMMaatjeaatjeaatjeaatje    

De heer Ton Kuik krijgt het woord. In Capelle is gestart met het project 
SchuldHulpMaatje. Het betreft een landelijk initiatief. Er wordt samengewerkt met 
Rotterdam. In september vond de startbijeenkomst plaats met enkele Capelse kerken 
die dit project dragen. Er zijn 16 opgeleide SchuldHulpMaatjes actief en er worden 
meer mensen opgeleid. 
Rotterdam is uit de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatjes gestapt. De naam is 
nu BudgetMaatje 010. In Capelle bestaan bijna 600 dossiers; ongeveer 3500 gezinnen 
verkeren in problemen. Er wordt langdurig met mensen meegelopen. De vrijwilligers 
zijn geen hulpverleners. Zij zijn 4 uur per week als Maatje beschikbaar. 
Budgetmaatjes zijn vertrouwenspersonen die mensen helpen om hun leven weer op 
orde te krijgen. Er is vaak meer aan de hand dan alleen schuldproblematiek.  
Aanvragen voor hulp kunnen rechtstreeks bij de gemeente worden gedaan. Er is nog 
geen promotiemateriaal. Vrijwilligers krijgen een basisopleiding van drie hele dagen 
en er zijn drie aanvullende opleidingen mogelijk. Buurtkracht wil graag om de tafel 
met de heer Kuik en de medewerkers van de Wijkwinkel.  De voorzitter bedankt de 
heer Kuik. 
 

5.5.5.5. PresentatiePresentatiePresentatiePresentatie    aanpassingenaanpassingenaanpassingenaanpassingen    winkelcentrumwinkelcentrumwinkelcentrumwinkelcentrum    DeDeDeDe    ScholverScholverScholverScholver    doordoordoordoor    JacobJacobJacobJacob    vanvanvanvan    dendendenden    BosBosBosBos....    
De heer van den Bos krijgt het woord. Hij is directeur van Van den Bos Vastgoed, 
beheerder van winkelcentrum De Scholver. De Scholver is 30 jaar oud en staat aan de 
vooravond van noodzakelijke aanpassingen. Er is leegstand bij het Pier Panderplein. 
De supermarkten willen graag uitbreiden. De concurrentie voor het winkelcentrum is 
sterk toegenomen; er zijn verschillende winkelcentra in de buurt. Uitbreiding van de 
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supermarkten moet worden gerealiseerd binnen de ruimte die er nu is, want er kan 
niet worden bijgebouwd. Bepaalde punten moeten worden verbeterd. 
Beide entrees worden ontdaan van de kapconstructies, waardoor het geheel 
transparanter wordt gemaakt. De binnenzijde wordt aangepast waardoor het een 
modernere uitstraling krijgt. Er komt een vaste trap met aan de stationskant wellicht 
een liftinstallatie. De entree bij het Pier Panderplein is gedateerd; het plein trouwens 
ook. Het idee bestaat om het vol te storten en een parkje te maken. Alle ideeën 
moeten leiden tot planvorming. Er is nog veel te overleggen. 
Er zijn plannen om de parkeergarage op te knappen en lichter te maken naar 
voorbeeld van winkelcentrum De Terp. Er komt andere verlichting. De entree naar het 
winkelcentrum wordt groter en lichter gemaakt. Er kan een pick-up-punt van AH 
komen, waar boodschappen die via internet zijn gedaan kunnen worden opgehaald. 
De ondernemers die er al zijn worden gekoesterd. 
Wat gebeurt er met de weekmarkt? De gemeente gaat hier verder naar kijken. De 
weekmarkt hoeft niet weg. Zijn er plannen met Blokker? Het voornemen is om Blokker 
te laten verhuizen. Aan de uiteinden komen grotere winkels, ertussenin kleinere. Er 
zijn nog geen handtekeningen gezet. Er is een verkenning bezig om te komen tot 
plannen en er is nog niets definitief. 
De hele overkapping aan de buitenzijde wordt weggehaald. Als er concretere plannen 
zijn, wordt er een artist impression gemaakt om bewoners te informeren. De vloer 
wordt aangepast om gladheid tegen te gaan als de overkapping weg is. Er kan nog 
geen datum worden gegeven. Over de financiën moet nog gesproken worden. 
Het is een bron van ergernis dat auto’s geen lichten aandoen in de parkeergarage. 
Kan er een bordje bij de ingang worden gemaakt? De parkeergarage is eigendom van 
het winkelcentrum. Het is de bedoeling dat parkeren gratis blijft. Een bewoner vraagt 
wat de heer van den Bos met de duiven doet als de overkapping is weggehaald. De 
duiven kunnen daar dan niet meer zitten. 
Een bewoner vindt dat er te weinig gedaan wordt. De binnenmuren moeten worden 
weggehaald en de ruimte moet per vierkante meter worden verhuurd. Dat is de enige 
manier om het goed aan te pakken. Zijn er plannen om het afvoeren van 
winkelwagentjes te beperken? De heer van den Bos zegt dat dit hoort bij het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Het staat op de agenda. De voorzitter bedankt de heer 
van den Bos. 
 

6.6.6.6. PauzePauzePauzePauze    
    

7777....    VideopresentatieVideopresentatieVideopresentatieVideopresentatie    ::::    VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    rondomrondomrondomrondom    dededede    woningwoningwoningwoning    (video(video(video(video    vanvanvanvan    5555    minuten)minuten)minuten)minuten)    
De film van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt getoond. De heer Sjors Los 
stelt zich voor. Er is een ezelsbrug: RAAK. Dit staat voor Rustig blijven, Accepteren, 
Afgeven, Kijken. Handen stelen, schoenen vluchten. Kijk naar de handen en de 
schoenen. Een buurt-whatsapp kan handig zijn. Noteer het kenteken als je iets 
verdachts ziet. Wees alert. Er zijn regelmatig woninginbraken volgens de Bulgaarse 
methode, waarbij een schroefje in de cilinder van de deur wordt gedraaid. De cilinder 
breekt af en wordt eruit gehaald, waardoor de inbrekers naar binnen kunnen. Daarna 
wordt de cilinder weer teruggezet. Je ziet er niks van. Beveilig de sloten. De meeste 
woninginbraken gebeuren overdag. Roep niet om hulp, maar roep BRAND! Buva heeft 
sloten zoals de kerntrekbeveiliging. De voorzitter bedankt de heer Los. 
 

8.8.8.8.    PresentatiePresentatiePresentatiePresentatie    WijkrestaurantWijkrestaurantWijkrestaurantWijkrestaurant    SchollevaarSchollevaarSchollevaarSchollevaar    
De heer Dick Everts is directeur van Praktijkschool Accent. De school leidt kinderen 
op naar een baan. Er zijn 180 leerlingen. De kwaliteiten liggen in het doen. Zij worden 
opgeleid op assistent-niveau. Er wordt al een paar jaar nagedacht en gepraat over de 
functie van de school voor de buurt als wijkrestaurant. Hij wil de term Eetsalon 
gebruiken. Het idee wordt uitgeprobeerd. Samen met Buurtkracht, het Internationale 
Vrouwennetwerk, de Zonnebloem en het WOP wordt acht keer een Eetsalon 
georganiseerd. 
Een driegangenmenu kost € 7,50. Er is geen drankvergunning. De heer Everts heeft 
folders meegenomen. De Eetsalon is geopend van 17.00 tot 20.00 uur. Op 3-4 en 17-4 
is het al vol. Er wordt gekeken of er voldoende animo en voldoende draagkracht is. Er 
is een vast menu en geen kaart. De school heeft een kok in dienst; de leerlingen 
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worden opgeleid tot assistenten, voor bedienen en serveren. Klopt het dat er hapjes 
besteld en bezorgd kunnen worden? De school is hier terughoudend mee. De Eetsalon 
dient het belang van de kinderen. Er wordt een verbinding gemaakt naar organisaties 
in de wijk. De school is eigenlijk niet voor catering bedoeld. Hoeveel mensen kunnen 
er komen? Er is plaats voor 20 personen met uitloop tot maximaal 25. 
Er zijn nu acht avonden gepland. De voorzitter meldt dat er wordt gezocht naar 
iemand die dit wil coördineren. Er is geen website maar er kan wel naar school 
worden gebeld en gemaild. Mensen die willen komen moeten zich wel inschrijven. Op 
de website van de Capelse Wijken staat meer informatie bij het hoofdstuk 
Wijkrestaurants. Het adres van school is: Praktijkschool Accent, Wisselspoor 2 in 
Capelle Schollevaar. De doelgroep bestaat uit oudere en eenzame mensen. De 
voorzitter bedankt de heer Everts. 
 

9.9.9.9.    VoortgangVoortgangVoortgangVoortgang    WijkUitvoeringsPlanWijkUitvoeringsPlanWijkUitvoeringsPlanWijkUitvoeringsPlan    SchollevaarSchollevaarSchollevaarSchollevaar    
De heer van Noorden krijgt het woord. De gemeente en het WOP zijn niet tevreden 
over het plan dat in november 2013 is gepresenteerd. Hierover is onlangs gesproken. 
Er is veel vertraging geweest. Het WOP is van mening dat er nauwelijks een 
handreiking is geboden. Het doet geen recht aan de gedane inspanningen van de 
bewoners. Er is onvoldoende visie naar de toekomst en het mist een aansluiting met 
Wijkgericht Werken door het gemeenteapparaat. 
De gemeente komt met een reactie. De heer van Noorden zegt dat er vertraging is 
opgetreden, maar het team is nu weer op sterkte. Er wordt een overleg gestart dat 
vier keer per jaar plaatsvindt met gemeente, hulpverlenende instanties, politie, 
woningcorporaties, Buurtkracht en het WOP. Binnenkort volgt meer informatie.    
    

10.10.10.10.    RondjeRondjeRondjeRondje    SchollevariaSchollevariaSchollevariaSchollevaria    
AndersAndersAndersAnders    OuderOuderOuderOuder    Worden:Worden:Worden:Worden: Alle activiteiten waaronder koersbal, Tai Chi, stijldansen, een 
filmmiddag en een busreis staan vermeld op de website www.andersouderworden.nl. 
DeDeDeDe    ZZZZonnebloem:onnebloem:onnebloem:onnebloem: Er zijn nog 25 vrijwilligers nodig. De Zonnebloem organiseert 
excursies en activiteiten zoals bingo. Meer informatie is te vinden via http://capelle-
schollevaar.zonnebloem.nl/. 
Wijkwinkel:Wijkwinkel:Wijkwinkel:Wijkwinkel:    BBBBewoners kunnen bij de Wijkwinkel terecht voor het gratis laten invullen 
van hun belastingformulieren. 
Pameijer:Pameijer:Pameijer:Pameijer:    Er is een politieke bijeenkomst georganiseerd waar de veranderingen op 
het gebied van de AWBZ aan de orde komen. Meer informatie is te vinden op 
www.pameijer.nl.  
Buurtkracht:Buurtkracht:Buurtkracht:Buurtkracht:    Op de website www.buurtkracht.nu staan de activiteiten vermeld. Er is 
een politiek debat georganiseerd over sociale en financiele problematiek. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website. Er is een lunch op het 
schippersinternaat in de Opera- en Gebouwenbuurt. Bewoners worden uitgenodigd 
om zich aan te melden bij de stadsmarinier. 
De voorzitter stelt voor dat alle data in een nieuwsbrief voor bewoners worden 
vermeld. 
De penningmeester van het WOP krijgt het woord. Soms worden declaraties bij 
Wijkzaken ingediend, waardoor vertraging ontstaat. Alle declaraties moeten bij het 
WOP worden ingediend. Dit geldt ook voor de aanvragen voor een voorschot. De 
inhoud van de kleine kas wordt vergroot zodat voorschotten in het vervolg door het 
WOP worden uitbetaald. 
    

11.11.11.11.    BesprekingBesprekingBesprekingBespreking    verslagverslagverslagverslag    28282828    novembernovembernovembernovember    2013201320132013    
Het verslag wordt goedgekeurd.    
    

12.12.12.12.    SluitingSluitingSluitingSluiting    enenenen    rondvraagrondvraagrondvraagrondvraag    
De heer de Jong is benieuwd wat er met de bestrating bij de Gong gebeurt. Alle 
bomen zijn daar weggehaald. De heer van Noorden vraagt dit na. 
Een bewoner ergert zich aan het volgooien van parkeerplaatsen met zand en spullen. 
De heer van Noorden neemt dit mee. Er is een circulatieplan voor het verkeer, dat bij 
de heer van Noorden kan worden ingediend.  
Een medewerker van Buurtkracht stelt Davey voor. Hij vraagt of er een plek is waar hij 
kan werken aan zijn taalachterstand. Hij werkt overdag. Voorheen was er 
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avondonderwijs, maar daar mogen bewoners van Capelle geen gebruik meer van 
maken. Het gaat om taal en rekenen.  
Wat is de stand van zaken van het EropafTeam Schollevaar? Wethouder Hartnagel 
zegt dat er al een klein team is. Er zijn nog sollicitaties in behandeling. De 
EropafTeams worden ingezet in kwetsbare buurten en komen achter de voordeuren. 
Er wordt gestart in de  Opera- en Gebouwenbuurt. Er is vaak veel leed achter de 
voordeur. De teams zijn al bezig in de Hoeken, de Hoven en de Wiekslag. Dankzij 
signalen vanuit scholen en Buurtkracht wordt gericht bij bewoners aangebeld. De 
gemeente wil van bewoners horen wat er speelt en daarom is er een lunch voor 
bewoners georganiseerd. Er is voor de grootste nood 100.000 euro beschikbaar. 
Waar is de wijkagent? De heer van Noorden zegt dat de wijkagent meestal alleen voor 
aanvang van de vergadering aanwezig is. Vanavond was de wijkagent niet aanwezig 
en hij heeft zich niet afgemeld. Een bewoner heeft gehoord dat wijkagent Kerseboom 
ander werk heeft. Wie is zijn vervanger? Waar zijn de agenten en de BOA’s in de wijk? 
De wethouder stelt voor dat deze bewoner beter kijkt, want ze zijn er wel degelijk. Er 
zijn grote problemen op de Nabucco. Er wordt verwezen naar de wijkagent. Wie is de 
vervanger? 
 
VVVVerslagerslagerslagerslag    vorigevorigevorigevorige    bijeenkomst:bijeenkomst:bijeenkomst:bijeenkomst: Er wordt gevraagd naar de medische 
themabijeenkomsten in gezondheidscentrum Spoorlaan. De voorzitter zegt dat wordt 
gezocht naar een sterke persoonlijkheid die dit wil organiseren. Een bewoner meldt 
zich hiervoor aan. Buurtkracht wil ondersteunen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun 
komst. 
    
    
DataDataDataData    volgendevolgendevolgendevolgende    vergaderingen:vergaderingen:vergaderingen:vergaderingen:    
    
11111111    junijunijunijuni    
10101010    septemberseptemberseptemberseptember    
19191919    novembernovembernovembernovember 
 
 

 


