Verslag Algemene Vergadering WOP Middelwatering
Vergadering:
Aanwezig:
Voorzitter/notulist:
Volgende vergaderdatum:

20 september 2016 om 20:00 uur in Wijkpunt Torenhof (Torenhof 1)
+/- 31 personen
Daniel Koolwijk / Rinse Stark
13-12-2016

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2 Mededelingen
De voorzitter noemt degenen die vanavond met kennisgeving verhinderd zijn: M. van Buuren en R.
Poppelaars (politie), Theo Smit (werkgroep Muziek), Edith Stuivenberg (werkgroep Woonomgeving &
veiligheid) PJ Brouwer - Meurs, R. de Jager, Mw. Engelen, W. Scharff, Cary Baart, M. Marisse (werkt
niet meer bij Buurtkracht), mw. Ev.A. Obbes, R. Sterk.

3 Notulen bijeenkomst 17-5-2016
Er zijn geen opmerkingen over het vooraf toegestuurde verslag van de bijeenkomst van 17 mei jl. en
deze wordt daarom goedgekeurd.

4 Ingekomen stukken
Aanvragen voor vergoedingen van activiteiten zijn door het bestuur afgehandeld. De voorzitter licht een
bijzonder ingekomen stuk toe. Dit betreft het verzoek van de gemeente Capelle om voortaan het
grootste deel van het Wijkleefbaarheidsbudget via het crowdfunding platform MaakCapelle (MC) te
gaan toekennen. Dit stuit bij het WOP bestuur op diverse bezwaren, waaronder 1: De controle van
toegekende bedragen achteraf lijkt niet mogelijk door het WOP en 2: De financiële constructie van de
stichting MaakCapelle in combinatie met uitvoerende Bruis Advies roept vragen op. Betreffende deze
bezwaren is er een nog lopende correspondentie waarover in dit stadium nog onvoldoende
mededelingen gedaan kunnen worden. Dit zal bij de volgende algemene vergadering gedaan worden.
Mw. den Engelsman vraagt hoe tussen nu en december dan met aanvragen om te gaan. De WOP
penningmeester mw. Scheffer merkt op dat aanvragen voorlopig op de oude manier bij haar ingediend
kunnen blijven worden. Mw. den Engelsman noemt mankementen van het MaakCapelle platform
waaronder het zeer beperkte aantal aangesloten organisaties. Ook zijn er nauwelijks projecten echt
afgerond. Arno de Bie (Buurtkracht) geeft aan dat dit vooral een laatste administratieve handeling
betreft maar dat er verder al diverse projecten goed via het MC platform zijn afgerond. Hij ondersteunt
het aandragen van initiatieven via het platform maar benadrukt dat hij geen stem heeft in de
toegekende bedragen aan initiatieven. Mw. den Engelsman: Het MC platform zou na 2 jaar (die
verstreken zijn) opgeheven worden als het niet naar behoren zou functioneren. Ze hekelt dat het nu
eigenlijk een veel kostende oplossing i s voor het werk dat voorheen door de WOP medewerkers
vrijwillig werd gedaan. Wethouder van Sluis kan er desgevraagd weinig over zeggen. Dhr. Emmen
vraagt of de algemene vergadering van december dan niet naar voren geschoven kan worden.
Voorzitter: Er zou een bijeenkomst voor wijkbewoners en huidige gebruikers van het
Wijkleefbaarheidsbudget geïnitieerd worden door MaakCapelle. Dit is nog niet gebeurd. Het bestuur
zoekt verder naar een oplossing en zal betrokkenen informeren zodra er meer bekend is.
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5 Presentatie Mw. J. den Engelsman van st. Kennismakelaars over vrijwilligerswerk
Jolanda den Engelsman heet als gastvrouw allen welkom in de Torenhof. Dit wijkpunt wordt gerund
door vrijwilligers/bewoners uit de wijk. Kennismakelaars heeft ten doel: ntmoeten en ontzorgen, omzien
naar elkaar, omzien naar de wijk (adoptiegroen), vraagbaak, verbinding bewoners en organisaties.
Doelgroepen zijn vooral ouderen en kinderen van 4 tot 12 jaar. Door de hulp van de vrijwilligers is de
zorgvraag in de wijk minder dan in andere wijken. Wijkpunt de Torenhof werkt ook samen met
buurtcentrum de Fluiter. Er is een kinderclubcollectief ontstaan waardoor bijv. ook wijk-overstijgende
uitjes voor kinderen kunnen worden georganiseerd. Verder zijn er maaltijden, bakkie in de buurt,
burendag, zondagmiddaginloop en nog tal van ander activiteiten. WOP levert een belangrijke financiële
bijdrage. Mw. den Engelsman krijgt als dank voor de presentatie een bos bloemen van de
penningmeester.

6 Mededelingen wethouder D. van Sluis
Wethouder van Sluis biedt zijn excuses aan dat hij op de eerder geplande algemene WOP vergadering
niet aanwezig kon zijn waardoor deze verzet is geworden. Hij is er boos over geweest dat er een
andere activiteit voor hem ingepland was op die datum.
De ontwikkelingen voor het stadscentrum, waarvoor de komende jaren 25 miljoen euro is
gereserveerd, zijn in volle gang. Er wordt gewerkt aan een vernieuwd stadspark, centrumring, enz. A.s.
zaterdag is er een feestelijke opening: zie het CentrumXpeditie-platform op internet. Dhr. Weima vraagt
hem wanneer de verbouwing van de Koperwiek start. Antw: Die is volop begonnen, zie de verbouwing
betreffende de komende Action-winkel. De verbouwing zal binnen 3 jaar klaar zijn. Een vraag gaat over
wanneer de metrostations aangepakt worden. Antw: Dit zal gefaseerd gebeuren en hangt nauw samen
met bijv. de aanpassing van parkeerterreinen om geen problemen te veroorzaken door de
verbouwingen.
Arno de Bie vraagt aandacht voor de burendag a.s. zaterdag. Hij is bij meerdere burendagen
betrokken en wil weten wie er nog meer burendagen wil organiseren. Sharlon Rosa van buurttuin de
Wiekslag meldt niet mee te doen omdat de groente in de tuin al op is. De voorzitter vindt dat
winkelcentrum Slotplein ook mooi opgeknapt wordt met een overkapping.

Pauze
Rond 20:33 uur wordt er een pauze van een kwartier gehouden.

7 Presentatie Dhr. J. Lassche – directeur Recreatieschap Hitland
Dhr. Lassche geeft een vrij compleet overzicht van het ontstaan van het recreatieschap Hitland en de
bijbehorende golfbaan in 1974 tot aan de huidige ontwikkelingen. Hij vertelt aan de hand van een
PowerPoint presentatie over organisatie, gebied(sdelen), beheer, toekomstvisie 2012 en projecten
2016/2017. Er wordt nu volop gewerkt aan doorontwikkeling en er is nog ruimte voor suggesties om
nog meer te doen. Er is een hondenspeelplaats gekomen, een waterspeeltuin en een buurttuinontwerp
voor sociale activiteiten wordt op dit moment uitgewerkt.
Mw. Winkels heeft een vraag betreffende de toegankelijkheid voor minder valide kinderen op de
speelplaats. Zij heeft hierover ook een brief aan het recreatieschap geschreven. Antw. dhr. Lassche: Er
komt een groter vlonder. Ook komt er een pomp met een bediening die geschikt is voor minder validen.
Het aanschaffen van speciale speeltoestellen voor minder validen achtte het schap te duur (>18000,per stuk). Dhr. Baks heeft een vraag n.a.v. het ‘hondenstrandje’. Dhr. Lassche antwoord dat er een
deel (beschoeiing) tot op zeker hoogte verbeterd zal worden maar vanwege het waterschap Schieland
kan het niet zo worden als dhr. Baks zou wensen. Het hondenplatform is overigens wel blij met het
huidige strandje. Wethouder van Sluis vraagt of de wateraansluiting voor besproeien van de tuinen
gebruikt zal worden en of een pomp niet beter is. Hr. Lassche zegt dat deze aansluiting alleen voor het
sanitair bedoeld is en er inderdaad handpompen in de buurttuin komen. Dhr. Emmen stelt een vraag
over de bescherming van de openbare voorzieningen. Antw: Hopelijk zal er door de aanwezigheid van
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mensen overdag in de buurttuin e.d. een betere sociale controle zijn op de voorzieningen.
Dhr. Kasten vraagt of er voor een mooier/veiliger fietspad langs de Hitlandseweg/laan subsidie
aangevraagd kan worden bij de accounthouder internationale subsidies bij de provincie. Dit met een
beroep op een mogelijke Europese subsidie van het ministerie bij het experimenteren van nieuwe
initiatieven met snelle verbindingen met duurzaam karakter, zoals led oplichting bij beweging van
fietsen of personen. Dhr. Lassche zal hier achteraan gaan maar verwacht overigens niet dat het lukt.
Hij ontvangt van de penningmeester een bos bloemen als dank voor de presentatie.

8 Informatie uit de werkgroepen
-

Namens Theo Smit van de werkgroep muziek vermeld de voorzitter dat deze blij is met
de verstrekte subsidie waardoor de activiteiten in het van Capellenhuis door kunnen
blijven gaan.
De voorzitter merkt ook op dat de naaigroep goed loopt en druk bezocht wordt.
Mw. Terlouw van de werkgroep Woonomgeving & veiligheid: Alle plantenbakken,
hanging baskets enz. in de wijk zijn opnieuw geïnventariseerd. De volgende keer als
werkgroep collega Edith Stuivenberg er bij is zal er een update worden gegeven. Zij
bezoekt morgen met haar de Nationale Groendag 2016.

8 Rondvraag
-

-

-

Dhr. de Bie van Buurtkracht wil doorgeven dat de overleggen van ‘Buurt Bestuurt’ gebied
de Uiverstraat, gestopt zijn. De vele activiteiten op de Groene uiver gaan wel gewoon
door. Deze locatie zal ook nog officieel geopend worden.
Dhr. Emmen dankt voor de fantastische ontvangst deze avond.
Een bezoeker vraagt aan de wethouder om de stand van zaken betreffende de sloop van
het oude Comenius college gebouw. Antw: Er was anti-kraakbewoning maar inmiddels is
de sloop begonnen. Volgend jaar worden appartementen opgeleverd.
Dhr. Baks heeft een vraag over de hondenuitlaat zones. Mw. den Engelsman geeft
aanvulling hierop en meldt haar bezwaarmaking bij de gemeente inzake het beleid voor
het van Lottumpark. De wethouder zou eerst een evaluatie van het hondenuitlaat beleid
toegezegd hebben maar in een later stuk wordt aangegeven dat dit niet door zou gaan.
Is er een besluit buiten de kennis van de wethouder omgegaan? Dhr. Middelkoop van
stadsbeheer zegt dat besluiten altijd via de wethouder gaan. Ook is er een herschrijving
van het beleid geweest. Per 1 maart is er een nieuwe bestek waardoor er compleet
gemaaid wordt i.p.v. stroken zodat het hondenuitlaat probleem dan opgelost is.
Wethouder van Sluis geeft toe dat er dingen niet goed zijn gegaan, ook vanwege
laakbare uitvoering van de onderaannemer. Hr. Lassche wijst er op dat er in Hitland een
uitstekend gebied is waar de honden los kunnen lopen. Voorzitter vraagt aan dhr.
Lassche hoe het zit met muskusratklemmen waar honden gewond in kunnen raken.
Antw: Deze worden door het hoogheemraadschap geplaatst. Mogelijk halen vandalen
markeervlaggetjes weg bij de klemmen.
Mw. van Rossem vraagt of de gemeente iets kan doen aan de paardenpoep op de weg.
Antw. Van dhr. Middelkoop: We zijn bij de maneges geweest om het onder de aandacht
te brengen, ook middels een brief. Er is echter niets te handhaven omdat er geen
opruimplicht (meer) geldt.
Mw. den Engelsman vraagt wethouder van Sluis waarom niet de mensen die dit hebben
aangegeven tijdens de commissie- en raadsvergadering zijn uitgenodigd voor de
Denktank huisvesting “Statushouders”. Antw wethouder: De raadswerkgroep heeft
bepaald dat alleen een selectie van het burgerpaneel een uitnodiging heeft gehad. Dit
blijft zo.

9 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:55 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.
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