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Verslag vergadering WOP ’s-Gravenland 
17 juni 2014 in het wijkcentrum 

Aanwezig ongeveer 50 personen 
Afwezig met kennisgeving: Wijkagent Van Setten 

 
 

Opening 
Voorzitter Eddy Patty opent de vergadering om 19.10 uur en heet alle aanwezigen 
welkom in het wijkcentrum. Vanaf nu vinden de vergaderingen voornamelijk in het 
wijkcentrum plaats. Het thema vanavond is ‘Jongeren’. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en de kinderburgemeester konden vanavond helaas niet aanwezig zijn. 
 
Zeepkist 
Bij elke WOP-bijeenkomst krijgt een ondernemer de mogelijkheid om zich te 
presenteren op de zogenaamde zeepkist. Vanavond krijgt mevrouw Anthonio het 
woord. Mevrouw Anthonio is docente wiskunde op het Krimpenerwaard College. Zij 
vertelt over haar passie voor het vak. Zij is gestart met een 
studiebegeleidingsinstituut aan het Hollandsch Diep. Eind augustus wil zij ook een 
summerschool starten. Voor meer informatie: Anent Educatieve Onderneming, 
Hollandsch Diep 69, 010 - 45 87 541. 
 
Jongeren 
De voorzitter legt uit dat een WOP-bijeenkomst bedoeld is om de afstand tussen de 
gemeente en de bewoners te verkleinen. Loek Brok krijgt het woord. Hij vertelt dat het 
thema Jongeren al langere tijd aan de orde komt tijdens de vergaderingen van het 
WOP. Ook in het WijkUitvoeringsPlan wordt dit thema vaak genoemd. Daarom wil het 
WOP vanavond samen met bewoners over dit onderwerp van gedachten wisselen. Er 
zijn veel jongeren aanwezig bij de vergadering. 
 
Gastspreker: Wethouder Ans Hartnagel 
Wethouder Hartnagel merkt op dat de Capelse Jeugdraad vanavond een party in 
CapsLoc organiseert. Zij stelt zichzelf voor. In het verleden was zij journalist en 
schreef zij o.a. over jongeren. Zij vindt ‘s-Gravenland een van de mooiste wijken van 
Capelle. In deze wijk is vergeten om leuke dingen te maken. Voor jongeren is er niet 
veel. Er is veel gesproken over een plek in ’s-Gravenland en uiteindelijk is het gelukt 
om hier een wijkcentrum te realiseren. Er mocht echter geen jeugd in. De wethouder 
heeft toen gezegd dat dan Knop-Op verbouwd moet worden zodat jongeren ook een 
plek hebben. Er is veel geld in gestoken. Knop-Op moet de plek van de jongeren 
worden. Wethouder Hartnagel vindt het wel jammer dat elke oplossing voor ‘s-
Gravenland wordt gevonden in Capelle-West. Het is mooi dat die omwonenden geen 
bezwaar hebben gemaakt. 
 
De wethouder heeft de dug-out weggehaald, want er lag veel glas. Zij is ook 
wethouder van veiligheid en volksgezondheid. Het was elke dag een zooitje. 
Wethouder Hartnagel neemt het risico niet dat kinderen zich daar verwonden en 
daarom is de dug-out weggehaald. Zij neemt deze maatregelen zolang de jongeren 
niet voor hun eigen plek kunnen zorgen. Als een zooitje van Knop-Op wordt gemaakt, 
dan moet de gemeente daar ook wat aan doen. Zij vindt dat jongeren recht hebben op 
een plek, maar ze moeten er dan geen zooitje van maken. 
 
Een jongere zegt dat jongeren liever die dug-out hebben dan Knop-Op, want daar 
mogen ze ‘s middags niet naar binnen. De jongeren kunnen maar 4 uur in de week bij 
Knop-Op terecht. Vroeger waren ze eerst bij het Cruyff Court en daarna gingen ze 
naar de dug-out. Dat kan nu niet meer. Wethouder Hartnagel herhaalt dat dit komt 
door al het glas. Een medewerker van Buurtkracht vraagt waarom de wethouder dit 
lik-op-stuk-beleid voert. Waarom is die plek weggehaald? Wethouder Hartnagel zegt 
dat zij vaak met de jongeren heeft overlegd. Er volgt een discussie over het weghalen 
van de dug-out. De jongeren zeggen dat enkele oudere jongeren het verpest hebben. 
Het honk is meteen weggehaald zodat andere jongeren nu geen plek meer hebben. 
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Gastspreker: Stefan Fluit van de Capelse Jeugdraad 
Alle bankjes zijn weggehaald door heel Capelle. Daardoor wordt iedereen gedupeerd. 
Meerdere bewoners klagen hierover. Er wordt ook geklaagd over de openingstijden 
van Knop-Op. De openingstijden zouden ruimer moeten zijn. Er moet bij Knop-Op 
buiten een biertje gedronken kunnen worden. Het is nu eenmaal overal een zooitje. 
Een bewoner zegt dat een grote groep nu de dupe is. Ouders moeten hun eigen 
klapstoel meenemen naar de speeltuin; zij kunnen niet meer bij hun kinderen zitten. 
 
Stellingen 
De voorzitter vertelt dat er stellingen zijn gemaakt om zo tot een dialoog te komen. 
Aan het eind van de avond kunnen mensen wellicht aan elkaar worden gekoppeld om 
mogelijk verder aan oplossingen te werken. 
 
1e stelling: Knop-Op moet 7 dagen per week open. 
Er klinkt applaus. Er moet wel naar de regels worden gekeken. Wat zijn de 
mogelijkheden? Knop-Op moet tot later dan 21.00 uur open zijn, want anders moeten 
de jongeren alsnog buiten hangen. Een jongerenwerker van Knop-Op zegt dat er 
vrijwilligers nodig zijn. Hoe meer vrijwilligers, hoe vaker Knop-Op open kan zijn. Er is 
een drankprobleem geweest in Knop-Op. Er wordt aan de jongeren gevraagd hoe dat 
gaat worden aangepakt. 
Een van de jongeren vindt dat kleinere kinderen al genoeg speeltuintjes hebben. 
Knop-Op moet daarom langer open zijn voor oudere jongeren. De bezetting voor 
Knop-Op is beperkt. Daarom kan Knop-Op niet 7 dagen per week open. Jongeren 
zouden verantwoordelijk gesteld moet worden voor Knop-Op. Als Knop-Op niet vaker 
open kan, dan moet er een andere plek voor jongeren worden gemaakt. Een 
medewerker van Buurtkracht zegt dat er vrijwilligers nodig zijn om avondopenstelling 
voor oudere jongeren te realiseren. 
 
2e stelling: Er moeten meer gedoogplekken in ‘s-Gravenland komen. 
Drank moet gedoogd worden. Het gaat erom dat de excessen zichtbaar moeten 
worden op straat. Je moet zelf in de gaten houden wat je doet. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor hun kinderen. Jongeren zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun 
gedrag. 
 
3e stelling: Alcoholgebruik in Knop-Op moet toegestaan worden. 
Bijna iedereen is het met deze stelling eens. Wethouder Hartnagel vindt het jammer 
dat het alleen maar gaat over drank als het over jongeren gaat. Zij vindt dat 
geprobeerd moet worden om een leuke kroeg te krijgen in ‘s-Gravenland. De 
gemeenteraad heeft een uitspraak gedaan: geen alcohol of drugs in een 
jongerencentrum. Een jongere zegt dat Knop-Op vroeger was opgericht als een plek 
waar je rustig een biertje kon drinken. Nu is het maar 2 keer per week open en je mag 
er niks. Er is ook niks. Een bewoner wil drank liever wel toestaan, maar dan met meer 
toezicht, zodat volwassenen jongeren kunnen assisteren in het volwassen worden. 
 
4e stelling: Buurtkracht moet jongerenactiviteiten aanjagen. 
Buurtkracht is het ermee eens. De activiteiten moeten echter niet alleen door 
Buurtkracht worden aangejaagd, maar gezamenlijk met de jongeren worden 
georganiseerd. Buurtkracht wil stimuleren dat jongeren zelf activiteiten organiseren 
in hun eigen omgeving. Het WOP heeft budget voor jongeren. Er zijn geen aanvragen 
gedaan. Een jongere zegt dat hij een feest wilde organiseren maar er mocht geen 
drank worden geschonken dus er kwam niemand. 
Buurtkracht zegt dat Buurtkracht te laat was om een aanvraag voor budget in te 
dienen. Nu heeft Buurtkracht aan de jongeren verteld wat er mogelijk is. Vanwege 
personele problemen konden plannen niet worden aangepakt, maar nu is dat beter. Er 
is geld maar er moet wel een aanvraag worden ingediend. Een jongere vraagt waarom 
dat niet aan de jongeren is verteld. De voorzitter zegt dat de jongeren dan naar de 
WOP-bijeenkomsten moeten komen. Er is een paar duizend euro beschikbaar. 
Jongeren moeten ook door Buurtkracht gestimuleerd worden. Benader de jongeren, 
doe het samen. Laat niet het initiatief vanuit de jongeren alleen komen. Buurtkracht 
moet het initiatief nemen. Een jongere zegt dat er met DOCK nooit een probleem was. 
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Knop-Op was langer open en er werden allerlei dingen georganiseerd. Een jongere 
vraagt hoeveel het heeft gekost om de dug-out weg te halen en hoeveel het kost om 
het terug te plaatsen. Wethouder Hartnagel vindt het idee leuk, maar denkt niet dat 
het gaat gebeuren. De jongeren zijn het er niet mee eens. 
 
Er moet een plek gezocht worden voor de jongeren. Het maakt niet uit waar, als het 
maar wel in ‘s-Gravenland of Capelle-West is. Een jongere zegt dat er vaak wordt 
gevoetbald op het Cruyff Court maar het hek gaat nu dicht om 22.00 uur. Dat snappen 
de jongeren. Zij zouden graag budget hebben voor verlichting bij het Cruyff Court. 
Waar moeten ze na 22.00 uur naar toe? 
 
De jongeren vragen aan de wethouder wat zij van plan is om te laten komen zodat de 
jongeren van straat blijven. De wethouder antwoordt dat zij er niet voor is om de 
jongeren van de straat te houden. Zij wil een veilige omgeving voor jongeren. De 
wethouder wil graag met een aantal van de jongeren een afspraak maken om te kijken 
wat bereikt kan worden. Betreffende de herrieoverlast bij het Cruyff Court zegt de 
wethouder dat de jongeren hun grenzen steeds verleggen. De jongeren reageren: 
,,Maar mevrouw, u bent het nergens mee eens.’’ 
De jongeren willen bij het Cruyff Court blijven voetballen. Zij willen daar graag 
verlichting; desnoods maar tot 22.00 uur. De wethouder adviseert de jongeren om 
even uit te zoeken wat verlichting kost en hiermee naar het WOP te gaan. Laat het 
plan zien. Als er geld tekort is, ga er dan mee naar de gemeente. Dan is er een deal, 
maar het Cruyff Court sluit om 22.00 uur. De heer Kasten (gemeente) zegt dat de 
wethouder een goed idee heeft. De gemeente gaat dan kijken welk geld aangewend 
kan worden; ook vanuit het WOP. Er wordt de jongeren gevraagd om een plan te 
maken met ondersteuning door Buurtkracht; niet alleen voor verlichting, maar ook 
voor activiteiten. 
 
Aan een aanwezig gemeenteraadslid van D66 wordt gevraagd hoe D66 ten opzichte 
van het jongerenbeleid staat. Kunnen jongeren zelf betrokken worden bij het beheer 
van jongerencentra? Dit staat in het verkiezingsprogramma van D66. Ook het 
alcoholgebruik wordt genoemd. Hiermee moet verstandig worden omgegaan. Hoe 
kan dit op een goede manier worden vormgegeven? Het initiatief moet uit de buurt en 
van de jongeren komen. 
 
De voorzitter zegt: ,,Jongeren, doe wat. Als je iets wil, doe wat.’’ De heer Los nodigt 
mensen uit om mee te doen met Buurtpreventie. Geen woorden maar daden. 
 
Een bewoner vraagt waar de bankjes zijn gebleven. De heer Middelkoop (gemeente) 
neemt het mee. Hij zorgt ervoor dat het antwoord in het verslag wordt opgenomen. 
Een bewoner vindt het jammer dat het vertrouwen geknakt is. Wat zijn de afspraken 
waard? Hij nodigt jongeren uit voor de sportmarkt. De heer Middelkoop zegt dat de 
dug-out zou blijven als het veldje opgeknapt zou worden. De dug-out is weggehaald 
om een heel andere reden. Er wordt gestemd: 19 mensen vinden dat het hanghok 
moet worden teruggeplaatst. Een jongere vraagt om prullenbakken met een bodem 
erin voor in de dug-out. Een aanwezige zegt dat het al jaren bekend is dat er veel 
rotzooi en glas bij de dug-out lag. Er is een kloof tussen de gemeente en de 
wijkbewoners. Probeer duidelijker te zijn naar de bewoners. 
 
Als bewoners van ‘s-Gravenland en Capelle-West iets voor elkaar willen betekenen, 
dan moet er iets ondernomen worden. De voorzitter vraagt wie zich wil opgeven om 
een werkgroep te formeren om de kar te trekken als het gaat om jongeren en om 
activiteiten te organiseren. De volgende mensen melden zich aan: Jari, Ferry, Tim, 
Robin, André, Jordi, Mark, Perry, Mike, Ian, Jeroen, Robert, Stefan en Nando. Welke 
bewoners willen zich aansluiten bij de jongeren? Het WOP-bestuur spreekt apart af 
met contactpersonen Mark Kluit 06 - 30 04 24 66 en Ian Luthart 06 - 51 71 73 68. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

 


