Verslag vergadering WOP Middelwatering
26 mei 2015
De Vijverhof
Aanwezig: ongeveer 24 personen
Afwezig: wethouder Van Sluis
1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. De
agenda wordt vastgesteld. Er wordt opgemerkt dat er in de uitnodiging geen
aanvangstijd vermeld is. Dat is lastig. Op de website staat alles wel goed vermeld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken
Er zijn vandaag enkele e-mails binnengekomen met subsidieverzoeken. Voor een
buurt-BBQ wordt standaard € 150,00 gegeven. Er zijn ook dure artikelen
aangevraagd, maar het WOP heeft hier onvoldoende budget voor. Via
www.maakcapelle.nl kan worden geprobeerd om voldoende geld voor duurdere
zaken bijeen te krijgen. Het WOP wil deze aanvragen wel doorsturen naar de
gemeente. De gemeente heeft het WOP 10% minder gegeven dan begroot is. Het WOP
heeft de gemeente gevraagd of grote machines bij de gemeente gestald kunnen
worden zodat verschillende verenigingen hiervan gebruik kunnen maken.
Er zijn geen mededelingen.

3.

Presentatie Vijverhof
Susan Honkoop krijgt het woord. Zij is teamleider Welzijn in De Vijverhof. Zij vertelt
wat De Vijverhof doet. Er wordt intra- en extramurale zorg verleend door ongeveer
228 medewerkers. De meeste werknemers zijn zeer tevreden. Ook De Vijverhof heeft
te maken met veranderingen in de WMO. De Vijverhof wil innovatief bezig zijn. Een
voorbeeld hiervan is ‘Wens zoekt Talent’. Hierbij wordt geprobeerd om mensen met
wensen te koppelen aan mensen met het benodigde talent.
De Vijverhof is een open huis: bewoners uit de wijk zijn welkom. Er is veel
eenzaamheid. Tafeltje Dekje kan via De Vijverhof worden aangevraagd. Er is een
eigen keuken in het huis. Er zijn 180 vrijwilligers, maar er zijn er nog meer nodig. Het
restaurant is zeven dagen per week geopend; ook voor mensen uit de wijk. Op
woensdagavond is er De Eetsalon. Vrijwilligers serveren de maaltijd dan aan de tafels.
Samenwerking is van groot belang. De voorzitter vraagt of er uitbreiding van de
capaciteit nodig is in verband met de vergrijzing, maar dat is voorlopig niet mogelijk.
Er wordt samengewerkt met het IJsselland Ziekenhuis en De Zellingen. De Vijverhof
heeft vastgoed: de woningen om het huis heen. De grond is bezit van De Vijverhof. De
voorzitter bedankt mevrouw Honkoop.

4.

Vorige notulen
De begroting en het jaarwerkplan 2015 liggen ter inzage en worden op de website
gezet. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

5.

Jaarverslag 2014
Het Jaarverslag 2014 is meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering.
Desgevraagd wordt gemeld dat de werkgroep Verkeer is gestopt. Gevaarlijke
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verkeerssituaties kunnen het beste rechtstreeks aan de gemeente worden gemeld,
graag met een kopie naar het WOP.
Het Jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd. De voorzitter zegt dat de respons van de
gemeente niet optimaal is. Het WOP blijft de vinger aan de pols houden. Er is wekelijks
en soms dagelijks contact met de gemeente.
6.

Antwoord Top 10 vragen n.a.v. WijkUitvoeringsPlan
Jose Middelkoop (gemeente) krijgt het woord. De vragen zijn al in een eerder stadium
beantwoord. Het bestuur van WOP Middelwatering heeft hier al op gereageerd. Er
staan nog enkele punten open, zoals het groenonderhoud. De gemeente heeft het
groenbeleid enigszins aangepast vanwege bezuinigingen. De heer Middelkoop wil op
zeer korte termijn een afspraak maken met het WOP-bestuur om te praten over de nog
openstaande punten. Het bestuur is akkoord. De heer Middelkoop stuurt een voorstel
met enkele data naar het bestuur. De mensen die bij de gemeente verantwoordelijk
zijn voor het groen en de speelplaatsen worden ook voor dit gesprek uitgenodigd,
evenals Havensteder.
Openbaar vervoer in Middelwatering: bus 37 rijdt nog maar 1 keer per uur. De
Stadsregio bepaalt de dienstregeling. Er zijn klachten gekomen over de
dienstregeling. De gemeente heeft het opnieuw bij de Stadsregio aan de orde
gebracht; zonder resultaat. Een bewoner zegt dat er op zondag helemaal geen bus
rijdt. De heer Middelkoop brengt dit punt onder de aandacht van wethouder Van Sluis.
Bij de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.
Er zijn knelpunten op negen kruisingen in Middelwatering. De eerste verbeteringen
zijn in het tweede kwartaal van 2015 te zien. Bij de Slotlaan is het al verbeterd. Dit
punt wordt bij de laatste WOP-vergadering van 2015 opnieuw besproken.
Daniel Mes komt met een voorstel bij het WOP-bestuur om over een thema-avond te
praten.
Een bewoonster vraagt of de hoek bij de Merelhoven ook aandacht krijgt. De heer
Middelkoop neemt dit punt mee. De voorzitter bedankt de heer Middelkoop. De
werkgroep 747 geeft aan aanwezig te willen zijn bij de vergadering met de gemeente.
Dit is niet mogelijk, maar de werkgroep kan wel een verslag krijgen. Aandachtspunten
kunnen via de website aan het bestuur worden gemeld.

7.

Informatie uit de werkgroepen
Muziek: Op 8 oktober is er weer een concert.
Woonomgeving: Jilt Sietsma vertelt dat er hanging baskets zijn opgehangen. Er zijn
grote potten neergezet bij de entree van de wijk. Hij vraagt bewoners om de potten af
en toe water te geven. Havensteder heeft er bezwaar tegen dat de baskets worden
opgehangen omdat het een belemmering zou zijn voor de glazenwasser.
Arno de Bie (Buurtkracht) vertelt dat de website www.maakcapelle.nl bedoeld is voor
bewonersinitiatieven. Meer informatie is op deze website te vinden. De heer De Bie wil
bewoners helpen om uit te vinden hoe de website werkt. Hij geeft aan dat het nog niet
loopt zoals het hoort te lopen.

8.

Rondvraag
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.
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