Verslag vergadering WOP Oostgaarde
13 februari 2014
Tent bij IJsselzicht
Aanwezig ongeveer 28 personen

1.

Opening en mededelingen

De heer Venis opent de vergadering om 20.15 uur; iets later dan gepland vanwege problemen
met de beamer. Hij heet alle aanwezigen welkom, vooral de bewoners van de Baaien, de
Toendra en de Savanne. De heer Venis meldt dat de voorzitter helaas afwezig is vanwege
familieomstandigheden. Hij geeft het woord aan Wendy Nieman, kandidaat voor de PvdA.
Mevrouw Nieman zet Lina Legerstee in het zonnetje. Mevrouw Legerstee is lang bestuurslid van
het WOP geweest. Zij is ook coördinator van de werkgroep Opgaarden. Ze heeft veel dingen
gedaan die prijzenswaardig zijn. PvdA deelt de Capelse Roos uit, bestemd voor vrijwilligers die
zich belangeloos inzetten voor Capelle. Wim de Bruin geeft mevrouw Legerstee de Capelse Roos
voor haar betrokken inzet.

2.

Bespreken notulen dd 2828-1111-2013

De notulen staan op de website van het WOP. Er zijn geen vragen. De notulen worden
goedgekeurd.

3.

Presentatie Buurtkracht door Astrid Keerveld

Astrid Keerveld krijgt het woord. Zij vertelt over Buurtkracht. De website van Buurtkracht is
www.buurtkracht.nu. Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl.
Bewoners doen zoveel mogelijk zelf. EropafTeams helpen als iemand het echt niet zelf kan.
Capelle is opgedeeld in vier gebieden. Sociale wijkteams bestaan uit een buurtcoach, een
maatschappelijk werker, een jongerencoach en een wijkverpleegkundige. Het team Capelle
Breed bestaat uit een coördinator vrijwilligersinformatiepunt, buurtbemiddeling, een
ouderencoach, een coördinator huiselijk geweld, steunpunt mantelzorg, lokaal zorgnetwerk.
Er is een goede samenwerking met de gemeente. Mevrouw Keerveld vertelt over de activiteiten
van Buurtkracht. Het adres van het Sociaal Wijkteam Oostgaarde is Hollandsch Diep 1D, 2904 EP
Capelle aan den IJssel. Buurtkracht is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot
16 uur, telefoonnummer 010- 2640220. Buurtkracht deelt het gebouw met Pameijer.
Bij het Administratiecafé kunnen bewoners terecht met hun administratie. Dit kan elke
donderdag in De Fluiter aan de Wiekslag van 10 tot 12 uur en op maandag in de Trefhoek van 10
tot 12 uur. Het spreekuur van het Sociaal Wijkteam is op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur aan
het Hollandsch Diep 1D. De heer Venis bedankt mevrouw Keerveld.

4.

Presentatie Handhaving

Raymond IJsselstijn van de afdeling Handhaving en Vergunningen krijgt het woord. Handhaving
zet in op de ergernis top 5: jeugdoverlast, parkeren, afval, hondenpoep en vandalisme/graffiti.
Verder wordt de afdeling Handhaving ingezet op o.a. verkeer, milieu, evenementen, horeca,
dierenwelzijn, calamiteiten, ongevallen en bij bijzondere inzet. Handhaving is niet hetzelfde als
politie. Het team heeft 13 medewerkers en is werkzaam van maandag tot en met donderdag van
8.00 uur tot 22.00 uur, op vrijdag van 8.00 uur tot 23.00 uur, op zaterdag van 8.30 uur tot 17.30
uur en voor flexibele inzet. De medewerkers treden ook weleens op in burger; zij werken niet
altijd in uniform.
De heer IJsselstijn vertelt over de bevoegdheden van Handhaving. Medewerkers mogen mensen
o.a. staande- en aanhouden en bekeuren. Zij mogen bestuursrechtelijk optreden, ID vorderen en
een dwangsom opleggen. Verkeerssignalen van medewerkers moeten worden opgevolgd.
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Handhaving werkt samen met de politie. Er is een overlap in werkzaamheden. Medewerkers van
de afdeling Handhaving houden op de fiets de achterpaden in de gaten.
Handhaving werkt samen met de politie, de brandweer, de DCMR, het Hoogheemraadschap
Schieland, de
dierenbescherming, Buurtpreventie, het zorgnetwerk, jongerenwerk en
Buurtbemiddeling. Medewerkers krijgen een tweejarige speciale opleiding door Justitie.
Handhaving is bereikbaar via 010 – 28 48 111 en via handhaving@capelleaandenijssel.nl. Het
Twitter-account is @hvcapelle. Voor spoedeisende zaken is er 24-uurspiket via 112. De heer
IJsselstijn vraagt de bewoners om zaken te melden, te bellen en te mailen: ‘Spreek ons aan!’ De
heer Venis bedankt de heer IJsselstijn.

5.

Adoptie openbaar groen

Het project voor adoptie van het openbaar groen is bedoeld voor de mensen die het
gemeentegroen zelf willen onderhouden. Een aanvraag moet met meerdere personen tegelijk
worden ingediend. De gemeente levert een catalogus met verschillende planten. De gemeente
plant de planten; bewoners zorgen voor het onderhoud. Daardoor wordt het onkruid minder. Een
bewoner zegt dat de strook langs de Keerkring een hondenuitlaatzone is. De heer Venis zegt dat
deze strook dan niet in aanmerking komt voor zelfonderhoud. Bewoners klagen dat de
uitlaatzones langs fietspaden liggen. Dit is gevaarlijk. Er volgt een discussie over het bepalen van
de uitlaatzones. Mevrouw Rahman zegt dat de zones zijn bepaald in samenspraak met de
WOP’s, hondenbezitters, niet-hondenbezitters en het Capelse Hondenplatform.
Capelle staat bekend als een groene stad. Het zelfonderhoud vergroot de betrokkenheid van
burgers bij de openbare ruimte. Ook het onderlinge contact tussen bewoners wordt vergroot.
Bewoners krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Er zijn folders
beschikbaar over adoptie van groenstroken, de aanleg van geveltuinen, bomen in de voortuin,
de aanleg van groene daken en de aankoop of huur van gemeentelijk groen. Er staat ook meer
informatie op de website van de gemeente.

6. Ville Fleurie
Vorig jaar zijn in het kader van Ville Fleurie duizenden bloembollen geplant. Dit keer zijn ze in
een ander gedeelte van de wijk geplant. Het is altijd mogelijk om via het WOP een aanvraag in
te dienen om zelf bloembollen te planten in gemeentegroen.

7.

Financieel jaarverslag - Budget 2014

De heer Venis bespreekt het financieel jaarverslag en vertelt hoe het budget is opgebouwd. Alle
aanvragen betreffende groen vallen onder het budget van Ville Fleurie. De heer Venis vertelt
waaraan het budget is besteed. Voor 2014 is 71.000 euro beschikbaar. Er wordt verwacht dat
door het afschaffen van de buurtbonnen van Havensteder meer aanvragen bij het WOP binnen
zullen komen. Het Meldpunt is gesloten, de aanvragen komen bij Buurtkracht terecht maar
Buurtkracht heeft geen budget. Dit komt door het terugschroeven van de subsidies door het rijk.

8.

Rondvraag en sluiting

Opgaarden vindt plaats op 24 mei 2014. Buurten kunnen zich via de website opgeven. De eerste
Opgaarden-vergadering is op 26 februari in de Trefterp.
Een bewoner vraagt aandacht voor slecht geplaatste lantaarnpalen.
Mevrouw Rahman stelt voor om de volgende vergadering te houden in de gemeentewerf. Het
bestuur bedankt mevrouw Rahman voor het aanbod en neemt het voorstel mee.
Een bewoner meldt dat er niet op de website stond dat er vandaag een vergadering was.
De vergadering wordt gesloten om 21.40 uur.
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