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EVEN VOORSTELLEN!

NIEUW GEZICHT

Sinds het begin van dit jaar ben ik jullie nieuwe
wijkagent. Mijn naam is Niels de Jong.

Mijn naam is Miranda de Bus, ik neem het stokje van Arno de Bie over als buurtcoach vanuit
Welzijn Capelle.

Sinds 2005 ben ik werkzaam voor de politie Rotterdam. Ik heb altijd op Rotterdam Oost gewerkt. Tegenwoordig heet dit gebied Basisteam IJsselland.
In juli 2018 ben
ik wijkagent voor
Oostgaarde Zuid
in Capelle aan
den IJssel. Al
met al ben ik
goed bekend met
Capelle aan den
IJssel en zijn inwoners. Per 1
januari 2021 ben
ik de wijkagent
voor Middelwatering.

Natuurlijk werk ik graag met jullie samen om de
buurt te verbeteren en bewonersinitiatieven mogelijk te maken (door bijvoorbeeld te helpen met een
subsidieaanvraag op Maak Capelle). Heeft u vragen over vrijwilligerswerk, zorgen om uw buurt of
vernieuwende plannen voor de wijk? Dan kunt u
ook bij mij terecht. Juist nu, in coronatijd, is het belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden.
Een fijne buurt
Samen met alle netwerkpartners, zoals Havensteder, gemeente, CJG, politie en handhaving zet ik
mij in voor een prettige, schone en veilige woonomgeving in de wijk. Want dat vind ik net zo belangrijk als jullie.

Met collega Arun
Jagram hoop ik
het gezicht van
de politie te worden in jullie wijk.
Ik weet zeker dat wij een goede samenwerking
zullen opbouwen - met jullie allemaal en met de
wijkpartners!

HERONTWIKKELING GEBIED RONDOM DE
BLINKERT
In het gebied rond De Blinkert worden circa 180
woningen gebouwd.
Op uitnodiging van de gemeente hebben 5 ontwikkelaars hiervoor een ontwerp gemaakt. Gunning
vindt plaats op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding. Voorlopig is dit Van Wijnen.
De gunning is waarschijnlijk in april 2021 definitief.
De ontwikkelaar gaat daarna het ontwerp verder
uitwerken en de vergunningen aanvragen. Wanneer de bouwwerkzaamheden starten is nog niet
bekend. De eerste woningen worden als alles
goed gaat in 2024 opgeleverd. Meer informatie?
www.capellebouwtaandestad.nl

Inloopspreekuur op dinsdag
Ik ben iedere dinsdag samen met Bert van Ballegooijen (wijkbeheerder Havensteder) tussen 10 en
11 uur te vinden in het kantoor aan het Reviusrondeel voor het inloopspreekuur. Stap gerust eens
binnen, leuk om kennis te maken!
Of bel mij op 06 - 579 91 775.

SAMEN HOUDEN WE DE RONDELEN SCHOON
HEEL EN VEILIG
Havensteder, Handhaving en de gemeente
Capelle werken nauw samen voor een schone,
en veilige buurt.
Ik ben Schaymae van der Lende, wijkhandhaver in
Middelwatering-West.
Als u bijvoorbeeld klachten heeft over parkeren,
hangjongeren, zwerfafval of overlast van dieren,
bel ons dan op 010 - 2848111.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot woensdag,
8.00 tot 22.00 uur; op vrijdag, 8.00 tot 23.00 uur;
en op zaterdag, 9.00 tot 23.00 uur.
Samen met Havensteder, de Stadsmarinier en
Welzijn Capelle werken wij samen met u aan een
leefbare wijk.
Meer weten over onze werkzaamheden? Kijk op
www.capelleaandenijssel.nl/handhaving.

ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ALGERACORRIDOR
Het is druk op de wegen in het Zuidoosten van
de Rotterdamse regio. We zien al jaren files op
de Algeracorridor.
Dit heeft gevolgen voor de mensen die er wonen
en de bereikbaarheid. Om hier iets aan te veranderen onderzoeken Rijk en regio een pakket aan
maatregelen. Zij voeren hiervoor op dit moment
verschillende studies uit in de Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Uit deze studies
moet blijken welke maatregelen zorgen voor een
betere bereikbaarheid. Omdat deze maatregelen
gevolgen hebben op de omgeving, willen ze graag
weten wat bewoners vinden. Meedenken of meedoen? Lees meer op www.oeververbindingen.nl.

Reacties en opmerkingen
Reacties, opmerkingen of aanvullingen? Graag! Mail ze naar Miranda de Bus, m.debus@welzijncapelle.nu

