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

13 juni 2018 om 20:00 uur
HSB de Vijverhof (Reigerlaan 251)
+/- 44 personen
Daniel Koolwijk (voorzitter), Corrie Scheffer (penningmeester), Rémon
Olsman, Theo Smit, Arno de Bie (st. Welzijn Capelle)
Rinse Stark
20-9-2018, 29-11-2018

1 Opening
Voorzitter opent de vergadering, geeft aan snel door de volle agenda heen te willen gaan en vraagt aanwezigen de presentielijst
te tekenen.

2 Mededelingen
Afmeldingen: Mw. Brouwer, dhr. Noorlander, dhr. Rosa via stadsmarinier de Vreede en wethouder van Sluis via
gebiedsregisseur Kasten. Voorzitter zal de wethouder hier op aanspreken omdat hij vaak afwezig is. De data voor de
vergaderingen worden immers door de gemeente zelf vastgesteld.
Wijkagent Mirella van Buuren verlaat ons (tijdelijk) wegens vertrek naar recherche maar blijft onze wijk wel ‘monitoren’. Er zijn
enkele bewoners niet bereikt met de uitnodigingen. Voorzitter: Het gaat niet optimaal met de verzending nu het tijdelijk door
dhr. Benningshof waargenomen wordt omdat we nog geen secretaris hebben.
Er is een ingekomen brief van Fam. Slop die overlast heeft van de voetbalvelden. Hebben anderen dit ook ondervonden? Enkele
buurtbewoners geven aan dit niet te herkennen of de incidentele geluidsoverlast niet storend te vinden. Voorzitter: klachten evt.
bundelen en aangeven aan gemeente.

3 Notulen bijeenkomst 8 maart 2018
Dhr. Westrik (voorzitter buurtvereniging Binnenhof/Kerklaan) geeft een correctie op de notulen aan nl. dat wijkschouw Binnenhof
niet is uitgesteld op initiatief van wethouder van Sluis maar die van de buurtvereniging. Dit zal gemeld worden in de volgende
notulen. Notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.

4 Wijkzaken
Groenvoorziening
Voorzitter meldt dat de heemtuin een wildernis aan het worden is. Mw. Rahman van Stadsbeheer noteert dit en verder diverse
meldingen, o.a. over veel onkruid op pad bij scholen, draden van paaltjes die losgetrokken zijn, nieuwe aanplant Roerdomplaan
en zal deze uitzoeken.
Dhr. Emmen vraagt hoe het met overlast van de processierupsenplaag in Middelwatering is gesteld. Dhr. Westrik meldt namens
een bewoner dat buxushagen in bloembakken zijn aangetast.
Mw. Hoekstra (Merellaan) meldt dat begin seizoen het groen is gekapt in de perken maar dat het inmiddels aan het verwilderen
is. Mw. Rahman: We zijn Capelle-breed aan het kijken hoe plantenbakken om te gaan vormen. Dhr. Boonstra vraagt hoe lang
er nog parkeerplekken bezet blijven door groenafval. Voorzitter: Dit ligt er inderdaad al 3 maanden.
Mw. van Damme: Het stuk groen bij de Duikerlaan is een wildernis. Kan het mooier gemaakt worden? Mw. Rahman: Dit wordt
ook meegenomen in het Centrumplan. Ook een (al 8 jaar oude) melding over een stuk dat niet mooi is op de parkpeerplaats bij
de nieuwe school bij Capsloc wordt genoteerd. Hr. Kasten: Een deel is al gedaan. Dhr. Tempel: Bij de Alkenoord moet een heg
nodig gesnoeid worden. Het is volgens mw. Rahman idd gemeentegrond en ze noteert de melding.
MaakCapelle
Voorzitter geeft aan dat het crowdfundingplatform MaakCapelle nu wel behoorlijk werkt en vraag of er nog problemen mee zijn.
Deze worden niet gemeld.
Wijkschouw
Er zij geen reacties gekomen op de oproep van het WOP bestuur om een wijkschouw/buurtschouw aan te vragen. Voorzitter
benadrukt het nut er van. Bij de laatste wijkschouw was een dag later Havensteder al een probleem aan het oplossen.
Aanwezigen kunnen vanavond direct met de aanwezige consulent van Havensteder problemen bespreken. Er zal een
wijkschouw gepland gaan worden in omgeving Meeuwensingel. Mw. Schilt merkt op dat er een app is om meldingen te doen,
dit werkt goed.
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Dhr. Dronkers (vve buurtvereniging Binnenhof/Kerklaan) heeft een milieumelding bij de gemeente gedaan n.a.v. schuurafval
van houten bruggen dat in de sloot is terecht gekomen. Mw. Rahman: We hebben terugmelding gegeven, er lering uit getrokken
en het zal een volgende keer niet meer (zo) gedaan worden door de betreffende uitvoerder.
Dhr. Westrik krijgt het woord over de langlopende kwestie betreffende problemen in de Binnenhof/Kerklaan-buurt. Hij geeft de
gemeente. “7 x een nul”. De situatie is dat meldingen gedaan zijn bij de gemeente waar inmiddels al 7 jaar lang om oplossingen
verzocht wordt. Het resultaat is echter nul, ondanks correcte communicatie en aangedragen oplossingen vanuit de
buurtvereniging. Het betreft een onveilige situatie van een te lage brug, een stoeprand verleggen en diverse andere zaken. Na
jaren melden kwam er een brief “dat er geen problemen zouden zijn”. Hr. Westrik vraagt of deze kwestie nu voor de zomer
opgelost zou kunnen worden. Zoals het gegaan is kan echt niet en is frustrerend.
Dhr. Kasten excuseert zicht voor deze wanvertoning, zal morgen contact met de gemeentesecretaris opnemen en geeft een
compliment hoe er met dit dossier omgaan is (niet via rechters enz.). Hij hoopt dat er de volgende bijeenkomst iets te vieren zal
zijn (zijn voorstel: gemeente moet dan voor champagne zorgen).

5 Huidige stand van zaken Hoven, Wiekslag
Een aantal flats aan de Hoven en Wiekslag zullen worden gesloopt i.v.m. nieuwbouw. De aanwezige consulent kan desgevraagd
niet zeggen welke precies. Voorzitter vraagt hoe het over het algemeen gaat wat betreft evt. ontevredenheid van bewoners die
moeten verhuizen e.d.
Handhaver: er is wel een enkel geval van ontevredenheid maar we zijn er nog over in overleg. Stadsmarinier de Vreede: Er
komen steeds meer woningen al leeg te staan dus we moeten verpaupering voorkomen. Er zijn nog wel gevallen waar het niet
goed gaat, zoals huisraad op straat dumpen of de woning vervuild achterlaten Hier moet een plan voor gemaakt worden, dit is
nog niet echt onder controle. Mw. van Rossum: Bewoners daar weten toch de datum dat ze er uit moeten zijn? Mw. Reeser
(bewoner de hoven): Nee, we hebben geen datum! Weten niet waar we aan toe zijn. Dat weet Havensteder ook nog niet precies.
Wel hebben bewoners een brief gehad. Voorzitter geeft aan er voor nu verder niet te gedetailleerd op in te willen gaan.
Wijkagent Mirella van Buuren verlaat de bijeenkomst wegens andere verplichtingen en krijgt nog 'afscheidsapplaus'.

6 Update Groene Uiver door Nancy Rahman (gemeentewerken)
Voorzitter vraagt mw. Rahman een toelichting te geven op de problemen die er spelen m.b.t. de Groene Uiver. Zij excuseert
zich eerst namens stadsontwikkeling dat onterecht gemeld was dat de werkzaamheden al klaar waren. Toen het werkt
uitgevoerd had moeten worden bleek daar al een andere aannemer bezig te zijn. Daarna moest er gewacht worden tot vogel in
een plaatselijke boom uitgebroed was voordat er verder gegaan kon worden. Mw. van Rossum: Die boom staat helemaal niet
op ons terrein, maar aan de slootkant. Mw. Rahman: Het werk komt wel deze week klaar. Mw. Van Rossum vindt dat er niet
goed gecommuniceerd word door stadsbeheer. Zowel mw. Rahman als dhr. Kasten zeggen toe dat de container verplaatst zal
gaan worden naar gewenste locatie. Hierover is ook met dhr. Verwoerdt (directeur/toezichthouder) gesproken.

7 Update Rondelen door Salomon Haile (Stadsmarinier)
Voorzitter vraagt Salomon om de (positieve) vorderingen te melden m.b.t. het leefklimaat in de Rondelenbuurt. Er wordt
veel gedaan om de overlast van inbraken en ander overlast gevend gedrag aan te pakken. Er worden verbeteringen
aan de woningen aangebracht. Er is bijv. te gemakkelijk toegang tot de zeembalkons.
Punten die intussen verbeterd zijn:
•
Daders blijven onder toezicht. Persoonsgerichte aanpak: inbreker gepakt dan is een onderdeel van het
strafproces een plan dat zodra hij vrij is niet in herhaling zal vallen. Bij schoolgaanden wordt er met ouders in
gesprek gegaan.
•
Extra camera’s geplaatst, ook buiten
•
Extra burgerbeveiliging door groep eigen bewoners
•
Extra jongerenwerker aangesteld
•
Arno de Bie (buurtcoach) heeft een rommelmarkt en de maandelijkse koffieochtenden geïnitieerd.
•
Havensteder heeft 700 nieuwe dikkere deuren geplaatst
Aantal woninginbraken is aan het dalen. Sociale controle is beste beveiliging.
Er is een inbraakgolf geweest door een duo. Dat gezin gaat nu na wat pressie verhuizen (is juridisch helaas niet goed
af te dwingen). Voorzitter: Vindt er zgn. boevenuitruil plaats tussen de verschillende gemeenten? Salomon: In elk geval
niet voor wat betreft de Ronddelen.
Voorzitter: Een probleem met de glazen toegangsdeuren van de flat is opgelost door Havensteder.
Hr. Westrik vraagt wat gedaan wordt met de jongeren. Salomon: kinderwerk enz. om de jongeren al aan te pakken.
Milton (jongerenwerker) en Samir vertellen over een bus die ingezet wordt om op locatie spelenderwijze te kunnen
verleiden tot een goede vrije tijdsbesteding, niet te roken enz. Deze bus wordt binnenkort gedoopt. Mw. van Rossum
vraagt of deze voor de hele wijk wordt ingezet? Antw.: Nee, Rondelen en Hoven. Ze vindt het jammer dat er niet ook
dergelijke aandacht in andere buurten is voor de jongeren. “Jullie moeten nu investeren in de hele jeugd in de hele
wijk.” Milton: Er is ook een extra jongerenwerker bij gekomen, als capaciteit voor Capelle-breed. Een aanwezige heeft

WOP Middelwatering - algemene bijeenkomst woensdag 13 juni 2018

pagina 2 van 3

hier ook al met wethouder Hartnagel over gesproken. Voorzitter heeft binnenkort ook contact met mw. Hartnagel en
het wordt opgevolgd.

Pauze
Voorzitter vraagt na een korte pauze de aanwezige handhavers een update te geven over de situatie op de parkeerterreinen
aan de rondelen. Er worden boten en aanhangers etc. zonder kenteken gestald. Er is al 10 jaar geleden verzocht of deze
weggehaald konden worden. Handhavers: Uit inventarisatie blijkt dat meer dan de helft niet eens uit Capelle afkomstig is. Ze
mogen max. 3 dagen blijven staan. Met regelmatig verplaatsen bijv. kan er wel een kat-en-muis spelletje gespeeld worden en
is het lastig ze weg te krijgen. Als de objecten er ‘verloederd’ uit gaan zien is dat sowieso een signaal dat ze weggehaald kunnen
worden. Dit zal binnenkort gaan gebeuren.

8/9 Presentatie “Omgaan met hangjongeren” door de heren Rémon Olsman/Ed Emmen
Vanwege de tijd is besloten deze te verplaatsen naar de volgende bijeenkomst.

10 Mededelingen wethouder D. van Sluis (door Werner Kasten)
Werner Kasten is gevraagd de mededelingen namens wethouder van Sluis te doen. Morgenavond is de installatie van het
nieuwe college. Werk in de wijk gaat zoveel mogelijk neergelegd worden bij de burgers en wijkgerichte instellingen enz. ook dus
bij WOP/wijkbestuur. Meld je aan voor deze besturen! Aandacht voor ouderen en eenzaamheid in deze wijk zal prioriteit krijgen
maar ook voor jongeren. Zie het coalitieakkoord. WOP's hebben nog wensen waar aan gewerkt wordt.
Mw. Schilt (is zelf een keer lastig gevallen) vraagt: In krant staat iets over straatintimidatie. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Werner: Staat ook iets over in coalitieakkoord. Jan Peter de Vreede: Dat gaan we inzichtelijker maken. Zoals in andere grote
steden willen wij hier ook iets over in onze plaatselijke verordening opnemen. Handhaven / repressief optreden is alleen mogelijk
als bekend is waar het gebeurt. Mw. Schilt vraagt waar dit te kunnen melden. Tips: 112 bellen. Let op schoenen, jongeren
dragen vaak wel dezelfde schoenen. Jongerenwerker Milton Blaaker: vaak weten we om welke jongeren het gaat, maar als het
niet gemeld wordt kan je er niets mee.
Jolanda den Engelsman (CDA): Er is een fonds van 5miljoen voor plannen die echt voor de Capellenaar bedoeld zijn. Er komen
nog richtlijnen en thema's. We kunnen wel alvast ideeën via WOP communiceren naar de Raad. Raadslid Martin van Gent: Er
komt ook een website over.

11 Informatie uit de werkgroepen
Theo Smit namens werkgroep muziek: In de zomervakantietijd ligt het stil maar in Oktober is er weer het 1e lunchconcert in
Isala.
Miep Hordijk namens de handwerkgroep: Het gaat heel goed. In 1 avond maken deelnemers bijv. een jurk!
Ed Emmen namens werkgroep veiligheid: We zijn druk bezig geweest. De volgende bijeenkomst presenteren we het resultaat.
Corrie Scheffer meldt over de werkgroep Groenvoorziening: 12 buurtbewoners hebben gedeclareerd gekregen voor hanging
baskets enz. dus er is wel activiteit.
Voorzitter vraagt dringend vrijwilligers zich aan te melden voor de werkgroep Groenvoorziening en voor aanvullende
ondersteuning van het bestuur.

12 Rondvraag
Mw. Hoekstra (protestantse wijkgemeente de Hoeksteen): Op 6 oktober is er een inloopconcert met hapje en drankje. Iedereen
hartelijk welkom in de kerk. En er is uiteraard volop gelegenheid om al je vragen aan de dominee te stellen die je altijd al had.
Verder geen zaken voor de rondvraag.

13 Datum volgende Algemene Vergadering en wijkschouw
Voorzitter raadt bewoners aan een wijkschouw te laten doen. Het is meer dan gewone melding en kost niet veel tijd. Mw. den
Engelsman: Meldingen worden door stadsbeheer genoteerd en de uitvoering ervan bewaakt. Dhr. Westrik wil ook graag (na de
zomervakantie i.v.m. eerder genoemde klachten) een wijkschouw aan Binnenhof. Deze zal met de schouw aan de
Meeuwensingel (in overleg met mw. van Rossum) gepland gaan worden.
Mw. Schilt ziet regelmatig eenden gevoerd worden en vraagt of dit wel mag. Mw. Raman: er is geen verordening op. Er zijn
geen verbodsborden.
De volgende algemene vergadering zal op 20 september gehouden gaan worden. Voorzitter verzoekt om vragen tijdig aan het
bestuur te melden en sluit de vergadering.

WOP Middelwatering - algemene bijeenkomst woensdag 13 juni 2018

pagina 3 van 3

