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Verslag vergadering WOP Schollevaar 
11 juni 2014 
Wijkcentrum 

Maria Danneels Erf 20 
Aanwezig ongeveer 50 personen 

Afwezig met kennisgeving: Stella van Berk 
 
 

1. Opening 
 
Dagvoorzitter de heer Van Gink opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle 
aanwezigen welkom. Er is een afmelding binnengekomen van Stella van Berk. De 
presentatie van de Capelse Jeugdraad gaat niet door en wordt doorgeschoven naar 
de volgende vergadering. Bij agendapunt 3 staat als vervanging een presentatie door 
enkele bewoners van de Nabucco en de Rigoletto. 
 
 

2. Mededelingen 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

3. Presentatie Muriëlle en Denise  
 
Op 17 mei heeft er een buurtfeest voor bewoners van de Rigoletto en Nabucco 
plaatsgevonden. Bewoners Muriëlle en Denise vertellen over de organisatie en de 
opzet. Zij laten foto’s zien. Er waren hapjes en drankjes uit verschillend culturen. Zij 
zijn langs de deuren gegaan om vaders en moeders te vragen om mee te doen. Er 
heeft 1 moeder meegeholpen. 
Het buurtfeest is georganiseerd omdat er voor kinderen weinig te doen is. Door het 
feest worden kinderen beloond voor goed gedrag. Er waren verschillende activiteiten, 
zoals een modeshow, het pimpen van kleding en sieraden maken. In de zomer komt er 
een groter evenement met een talentenjacht. 
Een bewoner meldt dat meeuwen een bende hebben gemaakt van het vuil uit de 
afvalbakken. Hij vraagt of het vuil voortaan meegenomen kan worden. De heer 
Middelkoop van de gemeente zegt dat de gemeente gebeld kan worden. Er wordt dan 
een minicontainer gebracht, die ook weer wordt opgehaald. 
Een bewoonster geeft aan dat zij op de hangplek bij de Nabucco een positief gesprek 
heeft gehad met de aanwezige jongeren. 
Denise en Muriëlle krijgen complimenten voor hun werk. 

 
 

4.         Presentatie Aanpak Schollevaar Oost (Sandy de Haan, Stadsmarinier) 
 
Stadsmarinier Sandy de Haan stelt zich voor. Zij is sinds een jaar werkzaam als 
stadsmarinier. In oktober is er vanuit het college gevraagd of zij in Schollevaar-Oost 
aan het werk wilde gaan vanwege signalen vanuit de buurt en de scholen. Er is eerst 
een analyse gemaakt en er zijn contacten met o.a. de scholen gelegd. De problemen 
komen voornamelijk voor in de gebouwenbuurt en bij de Operalaan. De heer De Jong 
zegt dat er ook in de buurt van de Ets en omgeving problemen zijn. Er is gekozen voor 
de gebouwenbuurt en de Operalaan vanwege de cijfers. 
De grootste problemen zijn het gevoel van onveiligheid en een te hoge concentratie 
van kwetsbare personen. Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven geweest. Er 
wordt ingezet op de problematiek achter de voordeur. De analyse wordt omgezet in 
acties. Welke mogelijkheden zijn er voor de lange en korte termijn? Binnen nu en een 
maand gaan de plannen naar het college, waarna het college er een besluit over 
neemt. 
In de Najaarsnota is geld beschikbaar gesteld voor deze twee buurten. Bewoners 
mochten bedenken waaraan het geld wordt besteed. Er is een top vijf samengesteld: 
woonoverlast, armoede, jeugdproblematiek, speelvoorzieningen en 
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weerbaarheidstrainingen. Er zijn gezinnen die dringend hulp nodig hebben. 
Huurschulden komen vaak voor. De stadsmarinier gaat erop af. Er wordt gericht 
ingezet op gezinnen met kinderen. Woonoverlast is een probleem. De heer De Jong 
geeft aan dat afval ook een probleem vormt. Kunnen er meer prullenbakken op de 
Vrijheidsdans komen? De heer Middelkoop neemt deze vraag mee. 
Hoeveel gezinnen worden door de stadsmarinier en Buurtkracht geholpen? Er wordt 
samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Mevrouw De Haan heeft nu 
geen cijfers paraat. De buurt moet aantrekkelijk gemaakt worden, zodat daar ook 
andere doelgroepen willen wonen. Er is samenwerking met woningcorporaties. De 
stadsmarinier heeft er veel vertrouwen in. De voorzitter bedankt mevrouw De Haan.  
 
 

5. Verslag Actie voor een schooltje in Congo (Tineke Straver) 
 
Mevrouw Straver laat een fotopresentatie zien van een actie gehouden ten behoeve 
van een school in Congo. Er was een kunstmarkt met schilderijen gemaakt door 
leerlingen. Het hoogtepunt van die dag was een dominospel met omvallende 
bakstenen. Het Baken heeft met deze actie veel geld opgehaald. 
Op 1 mei 1979, 35 jaar geleden, ging Het Baken open. In dit kader zijn er allerlei 
activiteiten georganiseerd. Op 4 juli vanaf kwart over twee is er een 
schoolpleinconcert met daarna een high tea. Het Baken is van binnen helemaal 
opgeknapt.  
 
 

6.  Rondje Schollevaria 
 
De Eetsalon. Er zijn 8 bijeenkomsten geweest. Op 12 juni vindt de laatste Eetsalon 
plaats met 46 gasten. De voorzitter hoort graag de ervaringen van mensen die bij 
Accent hebben gedineerd. Hij neemt dit mee naar de evaluatie met de leiding van de 
school. 
Nieuw college. Ans Hartnagel blijft wijkwethouder van Schollevaar. 
Er zijn feestelijke bijeenkomsten in Schollevaar geweest, zoals Koningsdag en de Dag 
van het Park. 
Stichting Huttendorp Schollevaar. De inschrijving is sinds 10 dagen geopend en het 
loopt snel. Deze week zijn posters en flyers naar de scholen gestuurd. Het huttendorp 
gaat op 25 augustus van start. Er is nog veel hulp van vrijwilligers nodig; dit mag ook 
voor een dagdeel of een dag. 
Zonnebloem. De Zonnebloem heeft er na de vorige WOP-vergadering drie vrijwilligers 
bij gekregen. De verkoop van Zonnebloemloten is gestart. In juli zijn er 
scootmobieltochten.  
Anders Ouder Worden. Het boekje voor het najaar wordt gemaakt. Op 10 september 
is het programma bekend. 
Rollebollebos. De speeltuin doet een oproep, want er is een tekort aan vrijwilligers. 
Als bewoners zich voor de speeltuin willen inzetten, kunnen zij zich aanmelden. 
Desgevraagd wordt gemeld dat de speeltuin veel last heeft van kauwen; vooral van de 
vogelpoep. Een bewoonster vraagt waarom er geen leiding in de speeltuin is. De 
(groot-)ouders moeten nu zelf op de kinderen letten. De vertegenwoordiger van de 
speeltuin laat weten dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun 
kinderen: ,,Wij zijn geen oppas.’’  
Buurtkracht. Er kunnen op de website van Buurtkracht vacatures worden geplaatst 
voor vrijwilligers. 
 
 

7. Bespreking verslag 5 februari 2014 
 
Betreffende punt 5 meldt de heer Van Noorden dat de beheerder van winkelcentrum 
De Scholver en een vertegenwoordiger van de gemeente bij de WOP-vergadering van 
september aanwezig zullen zijn om de (meer) concrete plannen voor renovatie van het 
winkelcentrum te presenteren. 
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Een bewoner vindt het jammer dat de notulen pas vlak voor de vergadering, samen 
met de uitnodiging voor de vergadering, verstuurd worden. De heer Van Gink meldt 
de mogelijkheden voor eerdere toezending van het verslag te onderzoeken. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 

8. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 
 
9. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 


