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Verslag  
 
Bijeenkomst WOP SCHOLLEVAAR dd.  28 juni 2017 
 
Plaats:  Basisschool Het Baken, Schollevaar 
 
Aanwezig: + 80 personen 
 
 
________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
Paul van Gink opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. De zaal is wat klein 
omdat de grotere ruimte helaas toch in gebruik is vanavond. Excuses hiervoor. 
 
2. Mededelingen 
- Een welkom aan nieuwe bezoekers  van de WOP vergadering, met name aanwezig  i.v.m. 
de ontwikkelingen van het Pier Panderplein. De voorzitter verzoekt pas na de presentaties 
vragen in te dienen.  
-  De wijkwethouder, Ans Hartnagel, is afwezig i.v.m. een operatie. Wethouder Eric Faassen 
is namens haar aanwezig. 
-  Het Huis van de Wijk in Schollevaar zal 3 juli haar deuren openen, komt terug op de 
agenda. 
-  Joke Stok, bestuurslid WOP, gaat hiermee stoppen. De WOP zoekt dus een nieuw 
bestuurslid. Heb je interesse, graag aanmelden bij Paul voor een vrijblijvend informatief 
gesprek. 
 
3. Ingekomen stukken: geen 
 
4. Presentatie Tim Tutert (van Plein 06) m.b.t. de plannen voor het Pier Panderplein. 
 
Tim is stedenbouwkundige, werkzaam bij Plein 06. Hij zal, in samenwerking met Eveline van 
de Gemeente en Dirk van de Heuvel van Stadsbeheer, de plannen met een presentatie op 
het scherm toelichten. Het ontwerp is nu, na 1,5 jaar, afgerond. Na veel gesprekken, hier 
tijdens de WOP vergaderingen en met clubjes bewoners  en VVE’s van het plein, zijn de 3 
varianten besproken en is het ontwerp nu afgerond.  
 
De technische uitwerking volgt nog. Van belang was op het nu nog saaie plein een soort 
huiskamersfeer te creëren; een transparante overgang te maken naar het winkelcentrum en 
met warme materialen te gaan werken. Punten als vergroenen; geluidsoverlast beperken; 
hangjongeren en –ouderen; veilige fietsroutes; verlichting; handhaving markt; de toegang 
voor minder validen; bredere trappen; hoge groenbakken  e.d. kwamen uit deze gesprekken 
naar voren en zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.  
Uiteindelijk is gekozen voor een verhoging van het plein, er blijven wel 2 niveau’s. De 
betonnen balustrades gaan weg of worden transparanter. Voor de toegang via de Marie 
Andriessenrade is gekozen voor een hellingbaan tussen de trappen in, zie voorbeelden in de 
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presentatie. De fietsroutes blijven wel maar worden herkenbaar door gebruik van ander 
materiaal en afscheiding met groen. Het donkere doorgangetje links van het plein verdwijnt, 
verderop is een doorgang. Er komen zitconstructies met hout en een hoek waar de jongste 
kinderen kunnen spelen (géén speeltuin). Tevens zal midden op het plein een klein podium 
gerealiseerd worden waarop ook het huidige Pier Panderbeeldje geplaatst zal worden. Er is 
plaats voor een kunstwerk op de open plek dus wie zich geroepen voelt kan zich aanmelden. 
Er komen op 2 plekken fietsrekken.  
 
Het openbaar groen is in overleg met Onderhoud en Beheer van de Gemeente uitgekozen,  
omdat er ook een onderhoudsplan moet zijn. De impressies met nieuwe verlichting voor 
allerlei doeleinden om veiligheid maar ook sfeer te creëren zien er mooi uit. De open ruimtes 
zijn groot genoeg gehouden voor de wekelijkse markt. De eigenaar van het winkelcentrum 
zal hierop nog reageren en met zijn verbouwplannen ook rekening houden met de 
aanpassingen van het plein. Materialen die gebruikt gaan worden en impressies kunnen in 
de pauze worden bekeken en verder toegelicht. 
De gepresenteerde ontwerpen worden onder luid applaus door de aanwezigen ontvangen.  
 
Vragen:  

- Liggen er bij de speelhoek zachte tegels? Antwoord: ja. 
- Worden de nieuwe tegels niet te glad bij nat weer? Antwoord: het materiaal is niet 

glad maar met speciale coating tegen gladheid bewerkt. Ook is de afwatering 
verbeterd. Naar problemen door eventueel bevriezing zal nog gekeken worden. Wel 
is er strooizout aanwezig. 

- Worden de tegels niet door vrachtwagens kapot gereden? Antwoord: De tegels zijn 
dik genoeg voor vrachtverkeer (het getoonde is alleen een voorbeeld van de 
bovenlaag). Opgemerkt wordt dat er helaas ook auto’s van bijvoorbeeld winkelend 
publiek regelmatig doorrijden naar het plein. Hier moet op gehandhaafd worden. 

- En de brommers? Antwoord: Hiervoor geldt hetzelfde als de fietsers. 
- Het ontwerp met de puntdaken (á la Peage) zou anders worden. Antwoord: dit klopt, 

de eigenaar is bezig met aangepast ontwerp maar dat staat hier nog niet op. 
- Wat gebeurt er met de doorgang naar parkeergarage waar nu de hellingbaan komt? 

Antwoord: deze doorgang verdwijnt (in overleg met VVE besloten). 
- Is het voor scootmobielen veilig op die hellingbaan? Het lijkt best nauw/eng. 

Antwoord: ja, hier zijn wettelijke richtlijnen voor en de breedte is voldoende. 
- Wanneer gaat er begonnen worden? 

Antwoord van Eveline: 
- Okt/nov/dec 2017 : omleggen kabels en leidingen 
- Jan/febr 2018: sloop oude helling en aanleg nieuwe helling en trap 
- Febr/mrt 2018: vervanging loopdek 
- Vanaf maart 2018 aanleg laagste gedeelte op het plein. Volgend jaar zomer is alles 

klaar. 
- Wanneer gaat de overkapping (smerig) weg? Antwoord:  De eigenaar van het WC 

moet dat doen en dit zal meegaan in de plannen van het plein maar dit hoeft elkaar 
niet in de weg te zitten. Wel zal hij waarschijnlijk eerst bij het Stationsplein beginnen 
ipv aan deze kant. 

- Waar zijn de putten van de riolen gebleven? Antwoord: er is gekozen voor lange 
lijstgoten voor de afwatering (zie presentatie). Hier zitten ook doorspuitpunten in 
voor het onderhoud. 
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- Bewoners van de andere Rades (bijv. Zadkine) hebben wel moeite met het afsluiten 
van de tweede opening bij de parkeergarage. Dit wordt door hen beschouwd als 
vluchtroute bij calamiteiten. Dit punt zal verder besproken worden met de betrokken 
VVE’s. 

De voorzitter bedankt Tim voor zijn duidelijke presentatie en meldt dat men in de pauze met 
hem door kan praten en vragen kan stellen.  
 
PAUZE (21.00 uur tot 21.20 uur) 
 
 
5. Presentatie gemeentelijk project: “onze vreedzame wijk in Schollevaar”  

“In de Vreedzame Wijk besluiten zoveel mogelijk ‘opvoeders’ dat ze zich met elkaar verantwoordelijk 
voelen voor wat we kinderen willen leren en mee willen geven. Deze opvoeders kunnen instellingen in 
de wijk zijn, zoals een welzijnsorganisatie, bibliotheek, school, sportvereniging of buurthuis. Maar 
ook de wijkagent, vrijwilligers en natuurlijk de bewoners zelf” 
 
Annemiek van Dijk is beleidsadviseur Jeugdzaken bij de Gemeente. Zij werkt mee aan het 
project: Veilig Opgroeien. Hiertoe zijn enquêtes gehouden onder je jeugd van groep 7/8. De 
wijk Schollevaar wordt door deze kinderen als onveilig ervaren (hoogste score). Graag willen 
we hier iets aan doen in samenwerking met scholen, ouders, bewoners en instanties.  
 
De leefwereld van kinderen op school is vaak heel anders dan daarbuiten of thuis. In 2006 
heeft de heer Micha de Winter het voortouw genomen om hier iets aan te doen door 
kinderen burgerschapsvaardigheden bij te brengen, dit is uiteindelijk in het project De 
Vreedzame Wijk uitgemond.  In 2017 vragen wij ons af wat kinderen later als volwassenen 
bij kunnen dragen aan een vreedzame wijk. Het Baken is hier inmiddels mee gestart en ook 
de Shalom school in geïnteresseerd. Er is een speciaal lesprogramma ontwikkeld waarin 
bijvoorbeeld zaken als gezamenlijke besluitvorming; conflicthantering; verantwoordelijkheid 
voor de gemeenschap; openstaan voor verschillen en democratisch ABC aan de orde komen. 
Dit kunnen kinderen aanleren op school.  
 
Enkele kinderen worden aangesteld en opgeleid als mediatoren en dit voorkomt vaak al veel 
problemen. In de gemeente Utrecht zijn ze als eerste begonnen met een School van de Wijk.  
Kinderen geven in de enquêtes aan dat volwassenen zich vaak terugtrekken uit wat er 
bijvoorbeeld op straat gebeurt. Kinderen worden vaardigheden bijgebracht waardoor zij op 
een veilige en positieve manier kunnen leven. Iedereen die wil kan meedoen. Er zijn 
methodes voor hoe je kinderen dit aanleert.  
 
Met behulp van een presentatie legt Annemieke de werkwijze  uit alsmede wat er moet 
gebeuren om een en ander in te voeren. Alle organisatie moeten erbij betrokken worden; 
aansluiting moet gezocht worden bij bestaande netwerken; het principe train de trainers 
wordt gebruikt; er mag geen staatspolitiek heersen en de kennis moet verbreed worden 
naar ouders en buurtbewoners. In Schollevaar zullen coördinatoren aangesteld worden die 
aansluiting gaan zoeken bij alle betrokkenen waaronder de scholen. Het traject van 
invoering duurt zo’n 2 jaar.  Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld een Kinderraad aanstellen en 
een wijkmanifest opstellen waarin actiepunten staan ter uitvoering. De mediatoren in de 
school  zijn herkenbaar en de communicatie zal verbeteren. Vooral het uitgangspunt  dat 
iedereen meedoet staat voorop.  
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Tineke Straver van het Baken deelt mede dat zij vanmorgen gestart zijn met het programma. 
Het bestaat uit 38 lessen, 10 lessen in 3 weken waarna een afsprakenlijst volgt. In september 
komt er informatie voor de ouders. Zij merkt dat het team er energie van krijgt om hiermee 
aan de slag te gaan. Op de prikborden zullen alleen nog opstekers komen te hangen en 
foto’s. Zo willen we op een positieve manier met elkaar omgaan en niet op een afbrekende 
manier. Tineke legt het rollenspel met de petjes uit en het spel met de (wereld)bal. Het 
Baken is erg enthousiast over dit programma. 
Vragen: 

- Binnen welke kaders wordt er gewerkt? Deze kaders worden aangegeven door 
sturing door het team en de mediatoren. 

- Is dit een extra belasting voor de school? Nee, wordt gewoon ingeroosterd in de 
huidige lessen maar met meer lijnen en kaders. 

Paul bedankt Annemieke voor haar presentatie en we blijven het komende traject volgen. 
 
6. Rondje Schollevaria: 
 
-  WOP: Paul meldt dat het pand Picasso aan het stationsplein inmiddels verbouwd is zodat 
het Huis van de Wijk daar per 3 juli haar deuren kan openen. Ook het centrum voor Jeugd en 
Gezin; het Capels Multicultureel Centrum en de afdeling Welzijn Capelle (allen professionals) 
worden daar gehuisvest binnenkort.  
-   Kees de Jong meldt dat er op 18 augustus weer meegedaan kan worden aan een Paint 
Picknick in het Schollebos. Opgeven a.u.b. bij Paul Lange. 
-  Gevraagd wordt  of de Wijkwinkel ook naar Picasso gaat? Gemeld wordt dat de Wijkwinkel 
er uiteindelijk wel uit moet maar er is nog overleg over waar deze heen kan. 
 - Internationaal Vrouwen Netwerk: Tillie meldt dat er een leuke wandeling in Kralingen 
heeft plaatsgevonden met een gids; er is een gezellige Meet en Greet met elkaar geweest; in 
september proberen ze een busreis te organiseren.  
-  Gert vd Bos  (Ontmoetingskerk) meldt dat in de week van 11 tot 17 juli de jaarlijkse 
Sportweek bij het Louvre weer plaats zal vinden met een BBQ aan het einde. 
-  Martin meldt de leuke uitstapjes met de nieuwe organisatie  de Op Stap Bus. Als je mee wil 
met de uitjes moet je wel geregistreerd worden,  maar dit kost niets, wel wordt er een 
vergoeding gevraagd van 12,50 euro voor het 4 x per jaar opsturen van het boekje met 
uitstapjes. (digitaal is het gratis). Graag eenzame mensen attent maken op deze mogelijkheid 
om in gezelschap tegen een (kleine) vergoeding per uitje leuke dagjes weg te kunnen.  Er is 
een website www.opstapbuscapelle.nl  en er zijn folders beschikbaar. De Opstapbus zoekt 
nog nieuwe chauffeurs en ook begeleiders zijn welkom. 
-  Ook het succesvolle ‘Huttendorp’ zal weer georganiseerd worden op het speelveld bij De 
Contrabas.  
- Joke (de Zonnebloem) meldt dat zij met een groep van 50 gasten van de Zonnebloem op 28 
september een dagje naar Blijdorp gaan. Zij hebben echter nog vrijwilligers extra nodig die 
een rolstoel kunnen duwen door de diergaarde heen. Graag opgeven bij Joke van Leeuwen 
als je mee wilt helpen aan deze dag. (tel 06-22033612 of  jokevleeuwen47@hotmail.com ) 
 
7. Bespreking verslag 9 maart 2017. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de 
notuliste. 
 
  

http://www.opstapbuscapelle.nl/
mailto:jokevleeuwen47@hotmail.com
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8. Rondvraag. 
-  geklaagd wordt dat het een rotzooi is op sommige plekken in Schollevaar en dat het 
groenonderhoud wel erg radicaal plaatsvindt soms. Ook rotzooi van bomenkap, veel onkruid 
e.d.  Paul meldt dat klachten doorgegeven kunnen worden aan de Gemeente en heeft er 
goede ervaringen mee dat er actie wordt ondernomen. Wel per email, dat werkt beter dan 
per telefoon. Opgemerkt wordt (door een medewerkster van de Gemeente) dat ze nog 
steeds bezig zijn met ophogingen waardoor overlast en rotzooi kan ontstaan. 
- geklaagd wordt over poepen door honden op verboden plaatsen en als je er wat van zegt je 
een grote mond kan krijgen.  Ook drinkende mensen ‘s morgens vroeg is een ergernis. Dit is 
een zaak voor Handhaving. 
-  gevraagd wordt om door de gemeente geplande werkzaamheden in de wijk VOORAF meer 
bekend te laten maken bij de bewoners want dat is volstrekt onduidelijk vaak. Gedacht 
wordt aan een kalender waar de gemeente diensten op vermelden wat er de komende 
maanden op stapel staat per wijk. Vraag en oplossing wordt doorgespeeld naar de 
Gemeente. 
-   gevraagd wordt wat de Schollevaarse groep de ‘Normale Boys’ inhoudt. Dit is een groep 
van de Norma die zich positief willen inzetten in hun wijk (bijv. opruimen, klusjes) vanuit 
Picasso. Ramon begeleidt dit en is woensdag en vrijdag aanwezig voor vragen. 
 
Einde van de vergadering met een hapje en een drankje.  
 
De volgende bijeenkomst van WOP Schollevaar staat gepland op  
donderdag 28 september 2017. 


