Verslag Algemene vergadering
Vergadering:
Locatie:
Aanwezig:
Bestuur:
Notulen:
Volgende bijeenkomst:

8 maart 2018 om 20:00 uur
Buurtcentrum de Fluiter, Wiekslag 3
+/- 51 personen
Daniel Koolwijk (voorzitter), Corrie Scheffer (penningmeester), Rémon
Olsman, Theo Smit, Arno de Bie (st. Welzijn Capelle)
Rinse Stark
13-6-2018, 20-9-2018, 29-11-2018

1 Opening, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom ‘op deze speciale internationale vrouwendag’.
Afgemeld hebben zich: dhr. Krabbedam, dhr. de Jager (handhaving), dhr. Emmen (WOP-werkgroep
veiligheid). De afmelding van de vorige vergadering van Mw. Engelen bleek niet doorgekomen te zijn.
Mw. Clementine Grashoff (Woonconsulente Havensteder) stelt zicht voor. Zij gaat zich bezighouden
met de (sloop van) de Hoven en met de rondelen en is per 1 februari gestart. Voorzitter heet haar
bijzonder welkom daar Havensteder bij eerdere bijeenkomsten vaak niet vertegenwoordigd was.
Een bewoner vraagt waar vanavond de buurtagenten zijn. Gebiedsregisseur Werner Kasten meldt dat
deze afgezegd hebben. Stadsmarinier Salomon Haile: Mirella is op vakantie.
De presentatie “Zichtbaarheid van vrouwen”, presentatie van de naaigroep en de modeshow van
verschillende culturen worden in het programma naar voren geschoven (verslag: agendapunt 5 en 6).
2 Bestuurswijzigingen
De voorzitter doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Rinse Stark is wegens drukke
privéomstandigheden uit het bestuur gegaan. Marjolein Hospers (secretaris) is er onlangs ook al uit
gegaan.
3 Notulen bijeenkomst 6 september 2017
Dhr. Westrik, bewoner van Binnenhof, heeft een opmerking over de notulen m.b.t. dat er geen reactie
van de bewoners van zijn buurt zou zijn geweest inzake de aldaar te houden wijkschouw. Hij heeft
hierover ook een mail gestuurd en krijgt de gelegenheid deze nog toe te lichten. In mei 2016 is een
‘knelpuntenbijeenkomst’ geweest in de buurt. Na overleg met de gemeente de punten op een rij gezet,
wat ze regelmatig doen. Bijna alle bewoners waren aanwezig. Deze keer gaat het echter mis: er
komen geen reacties meer van de gemeente. Er zijn ongeveer 20 verzoeken hiertoe ingediend. En
toen kwam ineens het initiatief voor een wijkschouw vanuit het WOP. Gemeente heeft zelf gevraagd de
wijkschouw uit te stellen (gecommuniceerd via wethouder van Sluis). Er is een gesprek gevolgd met de
wethouder en dhr. Kasten. Van Sluis reageert vervolgens echter niet op mail. Hr. Westrik ziet deze
verklaring nu graag in de notulen terug. Arno de Bie vraagt wat er nu speelt in de buurt. Dit betreft o.a.
te hard rijdende auto’s en een te laag bruggetje. Er is alleen een aanhanger verwijderd maar verder
nog niets aan gedaan. Mw. den Engelsman wil iets zeggen over “Huis van de Wijk” maar dit wordt
verderop onder het punt “Wijkzaken” behandeld.
Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen.
4 Wijkzaken
Mw. den Engelsman krijgt het woord: De gemeente heeft plannen voor het lokaliseren van een
wijkoverstijgend “Huis van de Wijk” buiten de wijk Middelwatering (bijv. aan de Linie). Dit is ongewenst.
‘We willen ook niet zo’n situatie als in Schollevaar’. Het verzoek aan de gemeente is om beter te kijken
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naar een geschikte locatie, bijv. naar een kleinere dependance. Dit verzoek is ook richting
Havensteder. Het is in elk geval niet goed als het huis buiten de buurt wordt gerealiseerd.
Werner Kasten: Het loopt weliswaar niet helemaal precies zoals gewild. Idee is om instellingen te
concentreren. In conceptvorm misschien een kans om het op Groene Uiver te realiseren als er ook 2
nieuwe scholen bij komen. Maar het duurt allemaal wat langer. Nu belangrijk (en al kleinschalig mee
bezig) op locatie Hoven/Wiekslag en Rondelen aan het kijken om functies toe te kunnen voegen aan
bestaande locaties. Er is behoefte aan. We moeten goed vertegenwoordigd zijn. Dit conceptueel
vergelijkbaar met "Huis van de wijk" in buurschap Rondelen. Salomon Haile: Er is behoefte om
bewoners bij elkaar te hebben, een grotere ruimte. Voorzitter: Is er een kans dit te realiseren met de
nieuwbouw bij de Rondelen? Salomon: Er zit iets over in het gebiedspaspoort. In elk geval een
ontmoetingsplek creëren. Voorzitter: We zijn verkeerd bezig als we buiten de buurt gaan met een huis.
Arno de Bie: Ik ben hier altijd tegen geweest en wil ook betrokken worden in het proces van
totstandkoming van het besluit. Mw. Den Engelsman: de beleidslijn die er was lijkt losgelaten te
worden. Arno: Nee, die wordt niet losgelaten. Maar áls er een komt, doe het dan goed, stem goed af
met bewoners enz. Het mag geen haastklus worden.
Voorzitter: Het wordt genotuleerd, politiek, stadsmarinier, Havensteder enz. zijn aanwezig, het is lastig
vanavond op te lossen.
Salomon Haile: De criminaliteitsgetallen ed. zijn extreem gedaald in buurten waar stadsmariniers actief
zijn (meer dan 60%).
5 Presentatie “Zichtbaarheid van vrouwen” door Alida Vreden (Cyrus Coaching)
Alida Vreden vertelt over haar missie: Mensen ondersteunen, begeleiden, uitdagen. Dit doet zij vanuit
verschillende hoeken d.m.v. bijv. trainingen, consultancy en projectmanagement met haar bedrijf Cyrus
Company. Ze is o.a. actief in besturen (ZZP Capelle), Themater, Navigator (platform voor zelfstandig
ondernemers), enz.
M.b.v. een PowerPointpresentatie en een filmpje presenteert ze het thema “Vrouwen”. Div.
onderwerpen komen langs: Vrouwenkiesrecht. Vechten voor je idealen. Ze toont een stukje van een
film die vorig jaar in Isala gedraaid heeft op internationale vrouwendag waar de vrouw een blinde man
helpt tot een nieuwe aanpak te komen; "Its a beautiful day. And I can't see it". Er wordt bijv. meer op
vrouwen gelet (kleding, gewicht) dan op mannen. Bijzondere vrouwen Aletta Jacobs. Naomi Parker
Fraley. Achter sterke mannen staan vrouwen. Demissionair minister Plaumen kreeg een award. Sterke
vrouwen: soms gekoesterd, soms gehaat. Een inspirerende presentatie.
Pauze
Arno de Bie: Iedereen kan nog tot morgen terecht in de Bibliotheek voor het hulp bij de
belastingaangifte.
Dhr. Engelsman is jarig en trakteert alle aanwezigen op gebak. Er wordt voor hem gezongen.
6 Handwerkgroep en Modeshow van verschillende culturen
Vijf dames presenteren de handwerkgroep en leggen uit hoe ze bijv. telkens met patronen aan de slag
gaan. Het volgende project is het maken van een jas. Er zijn nu ongeveer 14 deelnemers, waaronder
ook 1 man. Ook wordt er samengewerkt met jeugd op bijv. scholen. Zij leren o.a. met een naaimachine
om te gaan.
Door o.a. vrijwilligers van buurtcentrum de Fluiter, stagiaires van St. Welzijn wordt een kleurrijke
muzikale modeshow gehouden van verschillende culturen. Swingend op muziek uit de cultuur komen
ze langs in Somalische klederdracht in o.a. de kleuren van hun vlag (blauw met witte ster). Vervolgens
in Hollandse, Indiase, Surinaamse en Marokkaanse. Zij zelf of penningmeester Corrie Scheffer geven
toelichting op de kleding. Gezamenlijk eindigen ze in een dansende stoet en wordt enthousiast
meegeklapt door de aanwezigen.
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7 Mededelingen van de wethouder
Wethouder van Sluis is niet aanwezig wegens tijdelijke banenruil met Hedy van den Berk, de
bestuursvoorzitter van Havensteder.
8 Informatie uit de werkgroepen
Voorzitter: Met de handwerkgroep gaat het goed, “ga zo door”.
Marja Smit van de werkgroep muziek geeft korte toelichting op welke activiteiten de
muziekgroep al sinds 2002 organiseert en het grote succes er van. Telkens volle zalen, bijv.
tijdens het Dorpskerkconcert of de lunchconcerten in het Isala theater. Er komen nu kinderen
van de scholen (groep 8). Ze horen positieve verhalen. Ze nodigt iedereen uit te komen en legt
uitnodigingen klaar. Ze nodigt ook uit voor activiteiten in het van Capellenhuis (o.a. lezingen,
exposities).
Remon Olsman van de werkgroep veiligheid meldt dat deze is uitgebreid is met dhr. Emmen. Op
de volgende vergadering zal hij weer de kwartaalcijfers presenteren over de veiligheid in de wijk
en een presentatie geven over veiligheidsbeleving en hangjongeren.
Voor de werkgroep Groenvoorziening wordt een coördinator gezocht. Wie meldt zicht aan?
9 Rondvraag
Werner Kasten: Op 5 april verhuist de markt naar het parkeerterrein naast het gemeentehuis. Het
Rabobankgebouw zal in dezelfde maand gesloopt worden. Dit jaar komt er geen Kermis op het
stadsplein. Er wordt nog over een evt. alternatieve locatie gedacht. Verder gebeurt er veel in de
buitenruimte, o.a. verkeerstechnisch, bijv. bij de Jumbo. Aandachtspunt: De bocht bij Kwalitaria (n.a.v.
een vraag van een bewoner). Het is nog niet af. Er is een vraag gekomen vanuit de buurtschappen er
omheen of er niet meer doorgangen afgesloten kunnen. De hulpdiensten houden dit echter tegen
omdat er voor hen al te veel afgesloten is.
Mw. Hordijk: Het is erg donker in mijn buurt nu er tijdelijk straatverlichting uitgeschakeld is Dit is
gewoon gevaarlijk.
Mededeling van de voorzitter: Zebrapaden zijn gestreept maar zullen ook nog worden opgehoogd, na
de vorstperiode. Corrie Scheffer zegt dat er in de dichtersbuurt mensen wonen (gehandicapt, met
hulphond) die nu niet kunnen oversteken. Men is ergens een trottoir-afrit vergeten te maken. Er is geen
hersteldatum afgegeven. Nancy Rahman (stadsbeheer): Het kan inderdaad nu even niet gedaan
worden wegens het weer/de vorst. Voorzitter: Groen en schoonmaak in Capelle worden nu goed
opgepakt. Ook mede dankzij de stadsmarinier is zwerfvuil opgehaald de afgelopen weken. Als er iets
over te melden is: doe dit dan bij de gemeente of desnoods bij ons als bestuur. De Heemtuin (achter
het Rondeel) wordt ook weer op orde gehouden. Een mevrouw geeft aan dat het pad achter het
Reviusrondeel en het Shell-station al zo lang een modderpad is. Voorzitter: Meld het de gemeente.
Dhr. Rahimi vraagt wanneer eindelijk de Groene Uiver geëgaliseerd/opgehoogd wordt. ‘Het is nu een
zwembad’. Nancy Rahman: De opdracht om te egaliseren is er nog. Er is alleen iets bezig inzake
grondruil met aangrenzende gebouwen. Mw. v Rossen (ook voor Groene Uiver) is hiervan op de
hoogte en het er mee eens. Dhr. Rahimi wist dit niet en is er niet blij mee. ‘Groene’ Uiver is immers de
naam? Voorzitter vraag Nancy of een realisatiedatum afgegeven kan worden. Het moet immers voor
het groeiseizoen midden april gedaan zijn.
Mw. Obbes meldt dat het stukje trottoir naast het nieuwe metrostation te smal is om van het
parkeerterrein naar bijv. de Albert Heijn te kunnen komen. Corrie Scheffer: Ik ben daar vorige week met
de gemeente geweest en ze zijn geschrokken en gaan het aanpassen. Het is nu voor rolstoel en
winkelwagen te smal.
10 Datum volgende Algemene vergadering

De volgende Algemene vergadering zal 13 juni gehouden worden. Voorzitter sluit de vergadering en
nodigt uit na te praten bij een hapje en drankje.
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