Verslag bijeenkomst WOP SCHOLLEVAAR
dd. 16 juni 2022
Plaats: Wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20
Aanwezig: + 37 personen
________________________________________________________________
1. Opening
Dagvoorzitter Paul van Gink opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Na moeilijke
tijden en afgelastingen vanwege Corona, vanavond eindelijk weer een ‘echte’ WOP bijeenkomst.
Tevens zijn enige medewerkers van handhaving; politie; politiek/gemeenteraad en de Gemeente
aanwezig.
2. Mededelingen:
- Afmelding Ans Hartnagel
- Wijkregisseur Menno Vinke is vertrokken bij de gemeente en zal niet meer aanwezig zijn
- Alert van D’66: per 1 juli moet ieder huishouden in Nederland op iedere etage een rookmelder in
huis hebben. Woningcorporaties verzorgen dat voor hun huurders, huiseigenaren moeten dat zelf
doen. Wel in dit kader tevens een waarschuwing dat mensen met slechte bedoelingen met een
smoes aan de deur komen om bijvoorbeeld uw rookmelder te controleren of te plaatsen. Bij twijfel,
Altijd checken bij uw woning corporatie.
- Er zijn onlangs weer koninklijke lintjes uitgedeeld aan bijzondere mensen in de wijk: Anita
Woerdenbach heeft er een gekregen voor haar vele vrijwilligerswerk op het gebied van o.a. sport,
scholen en EHBO. Ook Kees de Jong is de gelukkige op basis van zijn jarenlange werk als vrijwilliger
en deelname als lid van de Capelse Gemeenteraad (20 jaar!).
- Paul meldt dat 3 leden (waaronder hijzelf) van de Cliëntenraad Gezondheidscentrum Spoorlaan
reglementair aftreden en graag plaats willen maken voor nieuwe, liefst jongere, leden. Aanmelden
van nieuwe leden graag via jongereninstanties; (basis)scholen; jongerenclubs proberen te werven
onder ouders. (NB: Ben jij of je gezin patiënt bij het Gezondheidscentrum Spoorlaan en wil je 2 maal
per jaar actief betrokken zijn in het overleg en je mening geven over je ervaringen met het centrum?
Stuur dan een korte motivatiebrief naar clientenraadspoorlaan@gmail.com en er zal contact met je
worden opgenomen).
- Inmiddels is er een nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd bestaande uit de 4 partijen, te weten:
Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA.
- Het Denk- en Doe mee fonds is verlengd. Er zit nog circa 1,5 miljoen euro in de pot. (NB: Het doel is
maatschappelijke initiatieven te ondernemen om te wijk beter te maken. Deze zijn nergens anders
door ondersteund, en kunnen wellicht financiële ondersteuning krijgen vanuit dit fonds). Heb jij of je
organisatie, leuke/nuttige ideeën op gebied van bijvoorbeeld openbaar groen; verlichting;
buurtinitiatieven e.d. informatie op de site of via denkendoemeefonds@capelleaandenijssel.nl
- Aan de Picassopassage 2, achterzijde bij het Pier Panderplein, (voorheen De Scholver) is op 7 juni jl.
Het Meesterwerk geopend. De winkel c.q. koffie/lunch gelegenheid, wordt onder begeleiding gerund
door leerlingen van Accent praktijkopleiding om ervaring op te doen in de ‘echte wereld’ en zo door
te kunnen stromen naar een baan. Zij verkopen leuke interieur spulletjes en je kunt er lekker
genieten van een bakje koffie of thee met iets lekkers of een lunch. ( NB: 6 dagen per week geopend
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op ma t/m za van 9.30 tot 17.30 uur. Voor meer Informatie zie de website
www.hetmeesterwerk.com of via info@hetmeesterwerk.com.

3. Kennismaking Werner Kasten, gebiedsregisseur.
Werner Kasten stelt zich voor en vertelt al eerder in Schollevaar actief te zijn geweest. (NB: Een
gebiedsregisseur kunt u benaderen met vragen, klachten of ideeën voor uw wijk. Hij is uw eerste
aanspreekpunt en zorgt ervoor dat uw informatie op de juiste plaats binnen de gemeente
terechtkomt). Werner is voorstander van meer participatie door de leefomgeving en dat bewoners
meer inspraak krijgen. Hij gaat zich bezighouden met zorgen die er spelen bij bewoners maar
bijvoorbeeld ook het al dan niet verlengen van het huurcontract Huis van de Wijk. De politiek maakt
afwegingen die van grote invloed zijn. Ook de Wop kan (ongevraagd) adviseren in deze. Het gaat
binnenkort bijvoorbeeld over aanpassing buitenruimte bij de Prado. Wat is de visie van de omgeving?
Hij zal daarin samenwerken met Jacqueline van Gent van Welzijn Capelle. Ook jongeren zullen meer
betrokken moeten worden bij inspraak en daar gaat Werner ook mee aan de slag. Werner is
bereikbaar op tel.nr 010-2848725 email: w.kasten@capelleaandenijssel.nl
4. Presentatie resultaten Capelse bewoners enquête 2021. (Paul van Gink)
Iedere twee jaar houdt de gemeente een enquête over de beleving van de eigen leefomgeving onder
8000 inwoners van Capelle aan den IJssel. Er is in het jaar 2021ongeveer 2900 keer gereageerd met
het invullen van een enquête en dat is positief te noemen. De wijk Schollevaar wordt door de
gemeente veelal in tweeën benaderd: Noord is het gebied boven de spoorlijn (Sporenbuurt e.o.) en
Zuid alles daaronder (daar vallen ook Oost en West onder).
De computer laat het helaas afweten zodat de gemaakte presentatie via de beamer niet te zien is
maar Paul meldt mondeling de opvallendste cijfers en licht deze nader toe.
Algemene waardering Wonen in Capelle krijgt van inwoners het rapportcijfer 7,1. In Schollevaar is
dat iets lager met een 6,5.
Vrijwilligers:
Opvallend was het grote percentage vrijwilligers in Capelle, namelijk 27%. Een op de vier bewoners
(excl. kinderen, mantelzorgers) doet dus vrijwilligerswerk. Vooral in sportief of religieus kader.
Sociale Cohesie. Hier zijn aanmerkelijke verschillen, Capelle West doet het vanouds heel goed maar
Schollevaar Zuid geeft hier een 5,5.
Veiligheid/Overlast
31 % van de Capelle bewoners voelt zich redelijk vaak onveilig. Dit hangt erg samen met de
uitstraling en samenstelling van een woonwijk.
Onderhoud/bestrating
Hier is het gemiddelde een Capelse rapportcijfer 6,1 maar scoren Schollevaar Zuid en Noord resp
een 5,7 en een 5,4 duidelijk lager,
Vooral wordt er veel geklaagd over zwerfvuil, volle vuilnisbakken, grof vuil, (jongeren)overlast,
openliggende straten.
Bekendheid gemeentebestuur:
Het gemeentebestuur krijg een 6,5 als cijfer. Gevraagd werd of bewoners hun gemeenteraadsleden
bij hun achternaam kennen. 4 van de 10 bewoners konden niemand uit de vorige gemeenteraad
noemen. Dat is best een bedroevende constatering, daar is dus duidelijk werk aan de winkel door de
nieuwe raad.
Verkeer
Grootste probleem blijkt de Algeraweg volgens de enquête. Deze leidt naar Krimpen aan den Ijssel
en wordt bereden door mensen die aan de overkant wonen of werken. Dus vreemd genoeg gaat hier
waarschijnlijk om bewoners die aan weerszijden van de weg overlast ervaren van het verkeer
(geluid?) op deze weg.
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Als u 10€ met elkaar mocht verdelen wat heeft dan prioriteit?
Mochten de bewoners 10 euro toekennen aan een thema dan volgende 4 jaar dan geld de volgende
score:
1. Tegengaan armoede
2. Verlagen gemeentelijke belastingen
3. Onderhoud wegen en openbaar groen.
Vragen:
Wat doet de gemeente met de resultaten? Werner Kasten legt uit dat er geen harde data worden
genoemd daar de wijken altijd in ontwikkeling zijn en deze resultaten uitgezet worden op de juiste
plaatsen. Zoals Onderhoud buitenruimte; stadsvernieuwing, Energie behoeften; samenhang
samenleving en veiligheid. Er komt goede informatie uit deze enquêtes om te bepalen waar de
aandacht naar toe moet op wijkniveau.
Verder legt Kasten nog uit dat Capelle in 1962 is aangemerkt als een groeistad met als doel 100.000
bewoners te herbergen in de toekomst. Omdat er toch minder waardering op wijkniveau blijkt,
proberen we daarmee ook landelijk meer geld los te krijgen. Gemeente-ambtenaren moeten ook
zeker meer de wijken in om echt zelf te horen en te ervaren wat bewoners kwijt willen.
NB: Samenvatting van de enquête resultaten is in te zien
via de site https://capelle-ijssel.buurtmonitor.nl .
In aan aanvulling op de gepresenteerde resultaten meldt Adrianne Wijffels dat zij als stadsmarinier
woonoverlast ook oren en ogen in de wijk Schollevaar (vanaf deze zomer) heeft m.b.t. veiligheid;
leefbaarheid en andere problemen en met haar direct contact kan worden opgenomen via
0102848598 / 06 5005 5554 of email a.wijffels@capelleaandenijssel.nl
5 en 6 Groot onderhoud in diverse buurten en rotondes.
Mark de Vries van de Gemeente meldt de stand van zaken m.b.t. de 3 grote rotondes in Schollevaar.
Bij Aïda is hij al langer klaar, bij Beatrijserf is hij onlangs opgeleverd en de rotonde bij Herenburg
wordt over 2 weken opengesteld (per 1 juli 2022) . Dit ligt 2 maanden voor op schema.
Gevraagd werd waarom beide rotondes op de Burgemeester Van Dijklaan niet tegelijk gebouwd
konden worden. Dat heeft met de logistiek in de wijk te maken, je kan niet alles tegelijk afsluiten ook
i.v.m. aanvoer van materialen en bereikbaar houden van de wijken. De bussluis is/was niet geschikt
voor toegang van personenauto’s i.v.m. veel fiets verkeer door scholieren waardoor de veiligheid
niet gegarandeerd kon worden.
Op een plattegrond laat Mark zien wat er allemaal voor nodig was om vooral de rotonde aan de
Herenburg te kunnen maken. Doordat er niet over ondergrond met o.a. stadverwarmingsbuizen,
kabels en leidingen gereden kan worden met zwaar materieel, moest een groot stuk onderheid
worden met meer dan 400 heipalen. Tevens moet deze ondergrond toegankelijk blijven. Hier is een
specifiek ‘heimatras’ aangelegd wat met een tekening wordt uitgelegd. Overige vernieuwingen zijn
gelijk meegenomen waaronder nieuwe duikers, verkeerslichten, fietstunneltje, stamriool, bomen en
groen en het hele stuk wordt opnieuw geasfalteerd. We hopen met deze verbeteringen de veiligheid
verbeterd te hebben want rotondes zijn de meest veiliger kruispunten die er zijn!
Paul bedankt Mark voor zijn toelichting en gaat terug naar eerdere gemeentelijke bijeenkomsten
over de verkeersdruk in Schollevaar al weer 5 jaar geleden. Bewoners hebben toen met gele post-it
stickers op de kaart aan kunnen geven wat de grootste onveilige knelpunten waren en daarvan zijn
nu deze genoemde rotondes in ieder geval van gereed.
Waar is te vinden waar er gewerkt wordt of wat de plannen zijn of wat bewoners zelf aangeven?
U kunt dit vinden op de website HTTPS://wijwillendit.nl
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Er wordt daarnaast veel geklaagd door wijkbewoners dat bijvoorbeeld op de Hermitage/Operalaan
maar ook in de Sporenbuurt de ophoogwerkzaamheden in de wijk erg lang duren en het een grote
zandbak en opslagplaats is. Dit heeft met technische zaken en planningen te maken. Bewoners
worden daar bij aanvang altijd wel schriftelijk over geïnformeerd, voordat de werkzaamheden
aanvangen. Er is altijd een contactpersoon die benaderd kan worden. Bewoners missen echter toch
tijdens de werkzaamheden meer communicatie over voortgang en tegenslagen in de
werkzaamheden Advies: Kijk voor specifieke vraag/antwoord informatie op de website
HTTPS://wijwillendit.nl
Dat plannen wil wel eens in de war lopen, dit heeft te maken met de diverse partijen waar de
bouwers mee te maken hebben en in het eerdere ontwerp alles mee is kortgesloten. Als bijv. Stedin
of Eneco onverwacht een half jaar langer bezig is, dan moeten planningen weer aangepast worden
en ja, het kan zijn dat dezelfde straten weer open moeten. Tijdelijk liggen er veel straatsteentjes op
diverse plekken voor fietsers of auto’s ipv asfalt. Dit wordt helemaal aan het einde van alle
werkzaamheden weer netjes gemaakt. Aldus José Middelkoop, adviseur Openbare Ruimte.
Pauze

7. Rondje Schollevaria: Wat is er in Schollevaar te doen in de wijk het derde kwartaal van 2022?
- vanaf 15 augustus is er weer een Huttendorp-week voor de kinderen op het grasveld bij de ingang
van het Schollebos. Helaas vertrekken de organisatoren van dit evenement uit Capelle dus op termijn
moeten andere mensen van de stichting dit over gaan nemen.
- het dumpgedrag van grof vuil door bewoners moet worden tegengegaan. Is het een idee om op de
grote (algemeen bekende) probleem plaatsen een vaste grote container neer te zetten waar dit
materiaal in kan. José Middelkoop geeft aan dit met Irado te gaan bespreken en zal dit
terugkoppelen aan vraagsteller. Gevraagd wordt naar camerabewaking op die plaatsen zodat
mensen erop aangesproken kunnen worden.
- dhr Arno de Bie van Havensteder geeft aan dat er veel aandacht is voor aanpak overlast buren
onderling en dat zij met andere partners daaraan werken. Havensteder geeft ook aan dat er veel
overlast is van onderverhuur van hun woningen en vragen dit ook te melden.
Tevens wordt nog gemeld dat per 1 juli een rookmelder in huis verplicht is. Havensteder verzorgt dat
voor huurders. Dit is wel belangrijk voor bijv. de verzekering bij brand. Neem contact op bij vragen
hierover met het service centrum. Informatie/contactformulier is te vinden op www.havensteder.nl
tel. 010-8902525 of via facebook of twitter.
- Kees de Jong: vraagt aandacht voor de gevaarlijke t-splitsingen aan de Burg. van Beresteijnlaan bij
de afslagen naar de Hermitage en de Grafiek. Er wordt daar veel te hard gereden, zeker bij afslaand
verkeer wordt er op de andere ‘verkeerde’ weghelft ingehaald. De gemeente zal hier ook naar kijken
in het komende veiligheidsplan.
- Tevens wordt aandacht gevraagd voor de 2 gevaarlijke bushaltes voor het station. Weggebruikers
schieten over de doorgetrokken streep heen om in te halen en naderen zebrapad. Zeer
onoverzichtelijk en gevaarlijk punt zeker voor passagiers die bij de bus uitstappen en voorlangs of
achterlangs willen gaan oversteken. Advies: meer politie controle of de verkeerssituatie aanpassen.
- Kees de Jong meldt dat er op zaterdag 13 augustus weer een Paint Picknick evenement gehouden
wordt in het Schollebos. Gezellig met een groep wordt er geschilderd, gelunched en genoten.
Opgeven bij Kees de Jong tel. 0641524167.
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- Joke van Leeuwen:
- De Zonnebloem afdeling Schollevaar/Schenkel organiseert op 28 juni eindelijk weer een boottocht
voor 50 gasten op de Kagerplassen.
- de Zonnebloem is ook een klaverjasklupje op aan het zetten.
- Op 1 september gaan we weer met een bus met 50 gasten naar Blijdorp!
Nieuw: Elke 1e woensdag van de maand organiseert de afdeling een open INLOOP MIDDAG voor
gasten in het Huis van de Wijk aan het Stationsplein. Er wordt onder het genot van een drankje en
wat lekkers dat door vrijwilligers verzorgd wordt, gekletst, gekleurd, gesjoeld, spelletjes gespeeld. Erg
gezellig en toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Nieuwe gasten uit de wijk die in
deze doelgroep vallen zijn ook welkom (van jong tot oud) om te komen kijken en eventueel
deelnemer te worden van de Zonnebloem. (nb: ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom)
- bijzondere aandacht voor de Zonnebloemloterij waarbij de afdeling van de opbrengst mooie
activiteiten kan organiseren voor de gasten. Wilt u loten? Neem contact op met Joke van Leeuwen
tel. 06-220336 12 of via mail Zonnebloem-CSS@ziggo.nl.
- Wijkwinkel: Nellie de Beer meldt dat de Wijkwinkel weer 5 dagen per week open is. Momenteel is
het niet druk dus bewoners kunnen terecht voor hun vragen over huur, achterstanden, toeslagen en
andere zaken met de belastingdienst of gemeente. Bijv. hulp bij het aanvragen van de 800€
Energietoeslag.
8. Rondvraag:
- Een bewoonster vraagt waarom er maar 2 speeltoestellen zijn bij een kinderrijk speelplaatsje in
haar buurt. Wordt direct met José Middelkoop opgenomen, evt. via Denk en Doe mee fonds.
- Een deelnemer vraagt waarom op het plein bij de Klepperdans al het groen waaronder
schaduwrijke bomen zijn weggehaald. Plein is helemaal van steen, er staat niets op en is heel erg
heet door al het steen. Ook hier gaat José Middelkoop met de bewoner actie ondernemen.
- Ook aandacht voor de grote tegels op het Pier Panderplein. Hier zijn gevaarlijke situaties met
gebroken en losliggende tegels maar wordt nog steeds niets aangedaan. Hier zijn diverse partners bij
betrokken. De gemeente en VVE van de onderliggende garage. Geen idee hoe het ervoor staat.
Gemeente actie?
- een deelnemer vraagt waarom de gaten in fietspaden die ontstaan zijn door werkzaamheden
speciaal en extra gemeld moeten worden door bewoners. Die horen gewoon veilig en netjes
dichtgemaakt te worden door betrokken aannemers die de gaten hebben geopend voor metingen.
Wie is verantwoordelijk? Ook hier gaat José Middelmkoop mee aan de slag.
- Grote vraag van bewoners: waarom komt de Action van de Prado naar de Picassopassage? Hierdoor
blijven er nog 3 grote partijen (AH,Lidl) over en een handvol kleine ondernemers. Het lijkt een slechte
zaak voor bewoners en wijk en de beleving van het winkelcentrum. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met plannen tussen de Action en de verhuurder die daar gewoon brood in zien. Ook is er een
exploitatievergunning voor afgegeven door de gemeente. Merendeel van de aanwezigen vinden de
Prado een prima plaats voor een grote Action. Tevens duurt de leegstand nog tot in 2023 waardoor
het er niet gezelliger op wordt in het winkelcentrum. Helaas is het niet anders.

10. Sluiting onder het genot van een hapje en een drankje.
Volgende geplande WOP Schollevaar-bijeenkomsten in 2022: 14 september en 1 december.
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