verslag algemene vergadering
Vergadering:
Locatie:
Aanwezig:
Bestuur:
Notulen:

28 november 2018 om 20:00 uur
HSB de Vijverhof (Reigerlaan 251)
+/- 42 personen
Daniel Koolwijk (voorzitter), Corrie Scheffer (penningmeester), Rémon
Olsman, Theo Smit, Arno de Bie (st. Welzijn Capelle)
Rinse Stark

1 Opening
De voorzitter maakt zich verstaanbaar zonder microfoon en heet allen hartelijk welkom.

2 Mededelingen
Afgemeld hebben zich: Dhr Westrik (wegens ziekte), Mw. Tobé (haar man is 29 oktober overleden), Dhr. Krabbedam en dhr.
Emmen (werkgroep veiligheid).
Daniël Hengstmengel wordt voorgesteld. Hij zal per 1 januari starten als secretaris in het bestuur. Mw. Steenhoven (nieuw bij
Centrum voor Jeugd en Gezin) en mw. Grashoff (woonconsulent Havensteder) stellen zich kort voor. De wijkagent en mensen
van handhaving zijn ook aanwezig.
Ingekomen bericht van dhr. Westrik van buurtvereniging Kerklaan/Binnenhof over de langlopende problemen aldaar: “… wel
kan ik opnieuw melden dat de bloembakken in de nieuwe opstelling doen wat zij vooral moesten doen: de snelheid van de
auto’s verminderen. Het werkt, zo zijn de eerste indrukken. Daarnaast is het natuurlijk een prettig gezicht dat de bakken er
verzorgd bij staan. Ook was de beplantingsactie een goede ‘boost’ weer voor het buurtgevoel en erg gezellig (ca. 20 mensen
hielpen mee).”

3 Notulen bijeenkomst 20 september 2018
Dhr. Brouwer vindt dat in de notulen onvoldoende duidelijk is dat er grotere prullenbakken rond het Slotpark gewenst zijn. Verder
worden deze goedgekeurd.

4 Wijkzaken
a. Wijkschouw groene Uiver.
Gebiedsregisseur Daphne Verheijen geeft een korte toelichting op de wijkschouw die rond de Groene Uiver is uitgevoerd. Er
zijn een paar punten gemeld en deze zijn al teruggekoppeld door Nancy (Stadsbeheer). Dit betrof o.a. prullenbakken maar met
een oplossing hiervoor wordt nog gewacht vanwege herontwikkeling in het betreffende gebied. Ook Handhaving en
Havensteder hadden enkele aandachtspunten. Opmerking Mw. van Rossen: Omheiningen van paaltjes met dunne draden zijn
vaak kapot wat gevaar oplevert voor jonge kinderen. Daphne zal dit nog terugkoppelen. Het was verder een positieve schouw.
Voorzitter: Stel indien nodig vragen aan WOP bestuur, ook voorafgaand aan een algemene bijeenkomst, bijv. via de mail.
Arno de Bie (St. Welzijn) is bij mw. van Rossen (vrijwilliger van de speluitleen) langs geweest. Mw. van Rossen heeft gevraagd
naar samenwerking met buitenschoolse opvang. Ze constateert dat er momenteel nog weinig kinderen uit de eigen buurt komen.
Hopelijk komen deze rond kerst weer als er meer activiteiten zijn.
b. pand van het Afasiecentrum
WOP heeft gevraagd of het leegkomende pand van het Afasiecentrum aan de Reigerlaan voor de wijk beschikbaar kan komen.
Dit kan belangrijk zijn voor de wijk en bijv. jongerenwerk.
c. de Wiekslag
De aanvraag van dhr. Rosa voor rubbermatten onder speeltoestellen in de Wiekslag is met Havensteder besproken. Wethouder
Ans Hartnagel over het parkeren aan de Wiekslag wat gevaar oplevert (een verzoek tijdens de vorige vergadering): Er zal wat
aan gedaan worden, niet nu maar later in het hele plan. Het wordt mooi, maar heb nog even geduld.
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5 Presentatie Maak Capelle door Lorraine Berkhof
Voorzitter heeft MaakCapelle (MC) uitgenodigd omdat er vanuit het WOP bestuur voorheen nogal wat kritiek was op hun
werkwijze en hoopt nu dat alle vragen en onduidelijkheden opgelost zijn. Lorraine Berkhof (helpdesk) stelt zich voor en excuseert
dhr. van Briemen die er vanavond niet bij kan zijn. De helpdesk is er voor:
•
technische vragen over MaakCapelle.nl
•
Zorgen voor snelle uitbetaling (vindt MC belangrijk)
•
Controle financiële verantwoording
•
Verslagen en foto’s online plaatsen
•
Facebookpagina
Lorraine laat foto’s zien van enkele activiteiten en noemt cijfers:

149 initiatieven aangemeld sinds de start in 2015

129 initiatieven uitgevoerd sinds 2015
Het betrof vooral sociale activiteiten. De top 3 initiatief aanmelders waren: Sharlon Rosa, Wilma Verschuren en Wijkpunt
Torenhof. WOP Middelwatering heeft 129 initiatieven gesteund sinds 2015 en ruim € 100.000,- gedoneerd.
Nieuwe- of doorontwikkelingen zijn:
•
Nieuw ontwerp website (betere look, ruimtelijker)
•
Activiteit aanmelden voor langere periode (over het jaar heen) mogelijk gemaakt
Lorraine suilt af met dat tips voor verbetering zijn altijd welkom zijn.
Dhr. den Engelsman heeft een opmerking dat de vraag om de afrekening te verantwoorden vanuit MC soms wel erg snel op de
activiteit volgt. Lorraine: Dit gebeurt ‘s nachts, automatisch als herinnering. Dit is ook nodig omdat het steeds drukker wordt. Je
hebt wel een maand de tijd om een verantwoording van de kosten aan te leveren.
Dhr. Benningshof vraagt hoe het staat met de doelstelling die er is om zoveel mogelijk andere partijen naast WOP en
Havensteder te betrekken bij de initiatieven. Hoe verhouden deze zich tot de bijdragen die WOP en Havensteder nu leveren?
Lorraine: De gemeente zou op zoek zijn naar meerdere sponsoren. Dit gebeurt niet actief vanuit MC. Die behoefte is er, maar
de initiatiefnemer van een activiteit is wel/ook zelf verantwoordelijk hiervoor. Vraag dhr. Benningshof: Neemt het aantal
sponsoren wel toe? Lorraine: de bekendheid van MC neemt toe en er is wel overleg met de gemeente.
Penningmeester: Bijdragen voor planten en hanging baskets gaan nog wel direct via de penningmeester. Aanvulling van Arno
de Bie: Die verzoeken komen ook vaak via mij. In overleg met het WOP is afgesproken dit los van MaakCapelle te doen.
Dhr. Geleijnse heeft een vraag de over werking van het goedkeuren van initiatieven. Lorraine: Voor plaatsing op MC wordt een
aanvraag bekeken door de buurtcoach. In de praktijk wordt zelden wat afgekeurd.
Voorzitter vraagt naar de mogelijkheid om -indien gewenst- te kunnen voorkomen dat het gedoneerde geld op je privérekening
gestort wordt. Hier zou nog een oplossing voor komen. Lorraine: Er zijn opties te bespreken: Bijv. het storten naar een van de
medeorganisatoren of organisaties. Een laatste eventueel te bespreken optie is dat MC het geld beheren zal.
Voorzitter vraagt hoe het staat met de beoogde uitrol van MaakCapelle over Nederland. Lorraine: Er zijn al 4 platforms in diverse
regio’s. De situatie is elders vaak heel anders waardoor het platform hier ook weer van kan leren.
Voorzitter bedankt voor de presentatie met een presentje.

6 Denk & Doe mee!-fonds - Onno de Vries (Stadsontwikkeling)
De presentatie van Onno de Vries over het Denk & Doe mee!-fonds is op zijn verzoek naar vóór de pauze verplaatst.
Naar aanleiding van een positief financieel resultaat in 2016 wil de gemeente de komende jaren met 5 miljoen euro ideeën van
bewoners, organisaties en ondernemers ondersteunen. Hiervoor hebben we het Denk & Doe mee!-fonds opgericht.
Maatschappelijke initiatieven dienen een bijdrage te leveren aan de stad op stads- wijk-, buurt-, of straatniveau. Het belang van
het initiatief moet groter zijn dan het eigen belang van de initiatiefnemer. Er moet draagvlak in de omgeving zijn voor het
uitvoeren van het initiatief. Ieder initiatief moeten passen binnen één van onderstaande thema’s (o.a. door burgerpanel
gekozen):
– Leefbaarheid in de buurt of de wijk, waaronder openbare groenvoorzieningen en speelvoorzieningen
– Educatie en werkgelegenheid
– Veiligheid
– Duurzaamheid
– Ouderen
– Kunst en Cultuur
– Jeugd
– Sport, recreatie en toerisme
Onno noemt verder nog diverse ‘spelregels’ zoals dat de bijdrage vanuit het fonds zich moet verhouden tot het aantal
Capellenaren dat er baat bij heeft. Er wordt bij beoordeling ook naar andere subsidies gekeken, ook naar MC. De bijdrage is
max €5000,- voor natuurlijke personen en max € 5.000.000 voor rechtspersonen. Voor ondernemers geldt een eigen bijdrage
van 50%.
6 Weken na formele aanvraag is er een beslissing. Er wordt op 3 momenten in het jaar beoordeeld. Meer regels zie
www.denkendoemeefonds.nl. Aan de beoordeling doen diverse Capellenaren mee, bijv. mensen uit directie van de Vijverhof,
het JCG, st. Welzijn, ondernemers, een leerkracht, voorzitter jeugdraad, 3 ambtenaren, Daphne Verheijen (gebiedsregisseur),
José Middelkoop (stadsbeheer), Salomon Haile (stadsmarinier) e.a. Coördinatoren zijn Onno de Vries en Merel Schot.
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Dhr. Brouwer vraagt verduidelijking over het verschil van dit fonds met het MaakCapelle platform (MC). Onno: MC is al eerder
ontstaan, o.a. voor de kleinere initiatieven in de wijk. Bij grotere initiatieven ging er wel eens wat mis. Er is nu iets voor de
grotere en de kleinere. En dit is eenmalig. Als het geld op is, is het op (al lopen de initiatieven dan hopelijk wel door).
Een vraag wordt gesteld naar de controle op de uitgaven. Ja daar wordt scherp op gecontroleerd. Werkt anders dan bij MC.
Het is echt een subsidie met specifieke regels. Er zou desnoods ingegrepen kunnen worden.
Onno roept aanwezigen op ideeën aan te dragen voor besteding.
Iemand vraagt of het te gebruiken is voor bijv. vervoer tussen het IJsselland ziekenhuis en de wijk Schollevaar. Onno: Dat zou
kunnen. Dhr. den Engelsman vraagt of er inmiddels al initiatieven zijn ingediend? Ja, deze zijn in behandeling. Uiteindelijk gaat
er dan een advies aan college over de besluitvorming. Dit duurt wel zes weken, dus als je snel een kleiner initiatief wilt indienen
is het wellicht raadzaam dit eerst via het WOP te proberen. Penningmeester: Het Denk & Doe mee!-fonds is wel wijk
overstijgend dus dat kan een afweging zijn voor waar je het aanvraagt. Arno oppert dat er vanuit WOP ook doorverwezen kan
worden naar het Denk & Doe mee!-fonds. Penningmeester vraag of de initiatieven ook gevolgd worden. Onno: Ja, minimaal
1x in de 3 maanden is er contact. Liefst vaker natuurlijk. Evt. wordt ondersteuning geboden. Dit kan ook 2 kanten op zijn.
Iemand vraagt of er de gemeente elk jaar 5 miljoen euro over houdt. Daar is niets over te zeggen. Mw. Schilt vraag of andere
partijen contact hebben gezocht met het fonds. Onno: Scoutcentrum en korfbalvereniging hebben al samen overlegd over een
besteding. Hierbij zijn er vragen: zijn vergunningen nodig? Past het in het bestemmingsplan? Daphne: Er wordt ook gecheckt
of er draagvlak is bij de Capellenaren.
AED (Automatische Externe Defibrillator)
Dhr. Benningshof oppert de besteding voor openbare AED’s te gebruiken. Een bewoner is al meer dan jaar bezig met een
initiatief om buurt-AED’s in openbare ruimten te krijgen. Het antwoord van de voormalig wethouder was steeds: we zijn er mee
bezig. Een idee was om die van buurtcentrum de Fluiter naar buiten te verplaatsen. Maar daar waren problemen met de
vergunning o.i.d. Er is ook subsidie voor AED’s ingesteld door de gemeente maar die gold alleen rechtspersonen dus niet voor
de initiatiefnemer. Wethouder Ans Hartnagel: Mogelijk is of was daar subsidie voor maar dat moe ze opnieuw uitzoeken. WOP
is ook geen rechtspersoon. Wethouder Marc Wilson heeft dit op z’n lijstje. Hij is bezig te kijken waar AED’s geplaatst kunnen
worden, bijv. bij het pannenkoekenhuis. Die bij het afvalbrengstation wordt ook van binnen naar buiten verplaatst. Zo wordt
gekeken hoe een goede dekking in Capelle verkregen kan worden. Landelijk heb je ook nog Hartstichting en het Rode Kruis
die (binnenkort) met normen voor aantallen komen. Dhr. Geleijnse meldt dat een particulier uit de Tollenstraat al 2700 euro bij
elkaar gekregen heeft om dit ter plaatse voor elkaar te krijgen en roept de gemeente op meer ruchtbaarheid te geven aan wat
zij hiervoor doet. Het probleem is vaak ook de onderhouds- en verzekeringskosten enz. Ans Hartnagel stelt voor om Marc
Wilson hier de volgende bewonersvergadering wat over te laten vertellen. Voorzitter: We zullen hem uitnodigingen.
Onno krijg nog een bedankje van de voorzitter.
Er wordt een pauze tot ongeveer half 10 gehouden

7 Mededelingen wethouder Ans Hartnagel
Ans Hartnagel: Er is momenteel hinder van sluipververkeer vanwege de afsluiting van de Kerklaan. Dit is wel even
vervelend maar het komt goed. Mogelijk wordt de tijdelijke situatie nog iets verbeterd met bewegwijzering.
Er worden door aanwezigen diverse situaties genoemd van hinder, met name in de spits. Ans erkent dit ook en vraagt
gelijk ook of er ideeën zijn voor verbeteringen. Hr. den Engelsman oppert het afgesloten stukje Groenedijk langs de
gemeentewerf tijdelijk open te zetten. Jose Middelkoop: Dat is nu al open (wegens strooiwagenverkeer). Misschien
bewegwijzering hier nog op aanpassen?
Ans Hartnagel meldt de komst van een nieuwe stadsmarinier: Corien, een Capelse. Per 7 januari. Stadsmarinier Sandy
is weg. Salomon verwacht dat ze er de volgende bijeenkomst bij zal zijn.
Dhr. Sietsma meldt dat de snelheidscontrolepalen aan de Ketensedijk vaak defect zijn. Er staat dan “U rijdt: “ en verder
niets meer. Ans Hartnagel komt daar op terug. Ze meldt ook een primeur: Een stuk van de brandweerkazerne staat
leeg en daar komt een escaperoom voor senioren in!

8 Informatie uit de werkgroepen
Werkgroep Veiligheid
Rémon Olsman peilt middels een stemming over welk onderwerp de toegezegde volgende presentatie over veiligheid zou
moeten gaan. Er kan gekozen worden uit:
1. Omgaan met media en de gevaren daarvan, cybercrime;
2. Rechtszaak laten afspelen op scherm, met uitspraak (die jullie zelf gaan doen) en dan kijken hoe dat in z'n werk gaat;
3. Financiële weerbaarheid. Bijv. financiën uitbesteed aan familie of goede vriend (fraudegevoelig).
De voorkeur van de aanwezigen lijkt uit te gaan naar 1, 2 of maakt ‘niet uit’.
De presentatie van de vorige bijeenkomst over hangjongeren is meegestuurd met de uitnodiging, vanavond beschikbaar op
papier en ook op de website geplaatst.
Werkgroep groenvoorziening
Corrie Scheffer doet nu nog alles. Ze gaat soms ook ter plaatse kijken (bijv. op Binnenhof). Mw. Engelen vind de plantenbakken
op het Slotplein momenteel een aanfluiting. Er zit allemaal afval in en ze kunnen wat haar betreft weggehaald worden. Voorzitter
zal hierover contact opnemen met dhr. van Driel en de man van de bloemenzaak bijv. De aanvragers van de bakken horen
deze te onderhouden. Hr. Sietsma vraagt of het water geven van sommige bakken door de gemeente gedaan kan worden
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Bewoners worden ook steeds ouder (bijna allemaal boven de 80). Of ze moeten weggehaald. José Middelkoop: Nee dat wordt
te veel om bij te houden. De eigen bakken water geven lukte al niet helemaal deze zomer. Arno: om hoeveel bakken gaat het?
Idee om bijv. om een school (praktijkonderwijs) mee te laten doen?
Bestuur roept bewoners op in de werkgroep groen te komen.
Werkgroep muziek
Theo Smit kondigt een kindervoorstelling aan in het van Capellenhuis. Deze is in samenwerking met Kinderlab en is voor de
deelnemers aan de VoorleesExpress en hun ouders. Dit is voor kinderen uit alle wijken, soms met een taalachterstand. Vervoer
wordt geregeld.
Voorafgaand aan de Lunchconcerten in Isala zijn er schoolconcerten (dezelfde muzikale uitvoering). Kinderen vinden het heel
mooi. In de klas worden ze al met een lesbrief voorbereid door de docent. Aanvraag hiervoor kan gedaan worden aan de
voorzitter van het van Capellenhuis. Het van Capellenhuis is er voor alle Capellenaren!
Dhr. Geleijnse vraagt voor welke kinderen de schoolconcerten bedoeld zijn. Theo: Doelgroep o.a. via het Brede School Netwerk.
Op 28 dec is er het Midwinterconcert in de Dorpskerk. Komt allen. Entree 5 euro en een hapje en drankje na afloop.
Handwerkgroep
Miep Hordijk meld dat de dames allemaal zelf een winterjas hebben gemaakt. Miep kan helaas zelf niet meer aan de activiteiten
mee doen want is (ongeneeslijk) ziek.

9 Rondvraag
Dhr. Rahimi bedankt Havensteder voor de opslagruimte die geregeld is voor de Groene Uiver. Er zijn 80 kinderen blij mee
gemaakt!
Arno meldt dat Welzijn Capelle zich hard gaat maken voor eenzame ouderen mede op een initiatief van wethouder Marc Wilson.
Op 2e kerstdag zal er een maaltijd gehouden worden in Baronie voor 50 personen. Hij doet een oproep aan iedereen die kan
helpen met voorbereidingen. Graag aanmelden bij het vrijwilligers infopunt. Hoe de 50 deelnemers geselecteerd zullen worden
is nog niet precies bekend.
Hr. den Engelsman heeft geen vraag maar compliment te melden voor de Buitenbeter app. De reacties op de meldingen voor
de gemeente is zeer snel, vaak is iets al binnen 2 a 3 dagen opgelost.
Mw. van Damme vraagt of het wel bekend is bij het WOP dat er i.v.m. de geplande nieuwbouw van de Amandelhof noodlokalen
in het park geplaatst zullen worden. En of hier wel draagvlak voor was. Zie verslag bewonersbijeenkomst als bijlage van de
nieuwsbrief van Capelle Bouwt de Stad van 28-11. Voorzitter: was niet bekend. Mw. van Damme: Als er gebouwd en gesloopt
gaat worden en komen ook nog eens noodlokalen … Het park is wel van álle Middelwateringers.
Daphne kondigt de opening aan van de nieuwe herkenningspunten die zijn geplaatst aan de IJssel. Dit al op 12 december om
half 4 zijn.

10 Afsluiting
Aanwezigen worden bedankt. Er is nog een hapje en drankje en voor alle aanwezigen is er nog een kerstpresentje.
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