Verslag vergadering WOP Oostgaarde
15 september 2010
Tent achter Maasdal
Aanwezig ongeveer 55 personen
Afwezig met kennisgeving: Hanny de Jong en W. Kwak
Door een misverstand bij de gemeente was de politie helaas niet uitgenodigd voor deze
vergadering.
Voorzitter Fred Schot opent om 20.00 uur de WOP-vergadering in de tent achter het Maasdal. Hij heet
alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder wethouder Faassen en wijkcontactfunctionaris de
heer Vinke. Deze bijeenkomst is vooral gericht op bewoners van de Dalenbuurt. Het WOP wil
wijkgericht werken en hoopt dankzij de bijeenkomst in de tent zoveel mogelijk wijkbewoners te
bereiken. Deze vergadering is tevens de laatste tentsessie. De volgende WOP-vergadering zal weer
in de Trefterp plaatsvinden.
WOP Plan 2010:
1. Activiteiten afstemmen en communiceren.
2. Inloop ontmoetingscentrum, Grand Café De Terp.
3. Sociale cohesie versterken: Hoe samenleven? Voorzieningen voor jong en oud.
Er worden 4 vraagstukken aan de orde gebracht:
1. Wat gebeurt er al in de buurt?
2. Wat gaat er niet goed?
3. Hoe zou het moeten worden?
4. Wie gaat wat doen?
Deze vragen vormen de agenda voor de vergadering, die Fred Schot samen met Peter de Haan van
de Stichting DOCK zal voorzitten. Buurtbewoners kunnen op de vragen reageren.
1. Wat gebeurt er al?
• Koninginnedagfeest
Op het pleintje bij Dongedal/Diezedal
• Opgaarden
Dit initiatief vindt geen doorgang meer vanwege gebrek aan enthousiaste vrijwilligers
en de slechte medewerking van de gemeente.
• Halloween
• Feestelijkheden rondom de WK
• Groene buurt
• Kindvriendelijke buurt
• Autoluw
e
• De 1 bewoners van deze buurt hebben het nog steeds naar hun zin
• Nabijheid Hitland
• Winterpret
Feestelijkheden rondom het schaatsen.
2. Wat gaat er niet goed?
• In Hitland is alleen aandacht voor de golfbaan
• Kaalslag openbaar groen
De verkeerde bomen worden omgezaagd, vrouw gewond door vallende takken.
Slecht onderhoud.
• Graffiti
Overlast neemt toe. Het speelpleintje bij het Moezeldal is vol gekalkt.
• Geluidsoverlast door hangjongeren
• Speeltoestellen
• Bruggetjes storten in
• Slechte verlichting
Er staan lantaarnpalen in particulier groen, waardoor er geen licht door kan schijnen
op die plek.
• Slechte communicatie met gemeente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is overlast van een boom op het Lippedal. Het is moeilijk om contact met de
gemeente te krijgen; er zijn veel telefoontjes gepleegd. Afhandeling van het probleem
duurt te lang en de gemeente gaat slecht om met de bewoners.
Parkeeroverlast Scheldedal en andere Dalen
Sommige gezinnen hebben 3 auto’s. Er wordt door bewoners van andere straten
geparkeerd op plaatsen van bewoners van de Dalen.
Auto’s worden gepimpt en verkocht op de openbare weg
Auto-inbraken
Vandalisme
Woninginbraken
Ophogingsplan
Nog steeds geen ondergrondse containers
Winterse strooibeleid
Te hard rijden
Langs speelplekken staan doornstruiken
Wijkschouw

3. Hoe zou het moeten worden?
• Buurt is opgehoogd
• Er wordt goed geschoffeld
• De verlichting is goed
• Er zijn proactieve ambtenaren
• De buurt is vandalismevrij
• Er zijn betonnen bruggetjes
• Er is een lik-op-stuk-beleid
• Er is voldoende parkeergelegenheid
• Er zijn voorzieningen voor jongeren
• Er wordt goed gecommuniceerd met jongeren en jongerenwerkers
• Ouders zijn coach van hun kinderen
• De buurtborrel is een normaal verschijnsel in de buurt
Wijkwethouder Eric Faassen vraagt aandacht voor de bezuinigingen van de gemeente. Hij merkt op
dat graffiti snel wordt weggehaald. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om ouders financieel
aansprakelijk te stellen voor het gedrag van hun kinderen. Capelle is een ondernemende gemeente.
Op 23 september is er een bijeenkomst over de bezuinigingen in het gemeentehuis.
4. Wie gaat wat doen?
• Geld maken ipv bezuinigen: gemeentegrond verkopen.
• Gemeente N’kerk en Capelle moeten integraal werken.
• De interne communicatie bij de gemeente moet worden verbeterd.
• Wat betreft de problemen met Hitland: het recreatieschap moet hierop worden
aangesproken, net als de raadsleden die bij het Hitland zijn betrokken.
• De bankjes moeten worden verwijderd, want dan gaan de jongeren ergens anders
heen.
• Geef de jongeren zelf verantwoordelijkheid.
• De parkeerplaatsen moeten schuin worden gemaakt. Elk huis krijgt een eigen
parkeerplaats.
• Handhaving moet worden verbeterd.
• De gemeente moet het groenonderhoud verbeteren, waarbij wordt opgemerkt dat
andere buurten hierover wel tevreden zijn. De heer Kasten legt uit dat het radicaal
terugsnoeien financieel gunstiger is. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om
bewoners het groen zelf te laten onderhouden. Ook de verkoop of pacht van
gemeentegrond wordt onderzocht.
• Er moet controle zijn op de uitvoering van de contracten voor het verwijderen van het
onkruid.
• De ophoging moet goed worden aangepakt door de gemeente. De bestrating moet
goed worden uitgevoerd om het wateroverlast te beperken.
• De vuilnisophaaldienst is onvoorzichtig met de containers. Hierdoor gaan ze kapot.
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Er moet een graffitimuur komen met een afdakje.
De gemeente moet meer duidelijkheid geven omtrent het strooibeleid.
De speelplekken moeten worden schoongemaakt en het zwerfvuil moet worden
verwijderd. Er moeten prullenbakken worden geplaatst.
Om te hard rijden tegen te gaan moeten flitspalen en controlekasten worden
geplaatst.
Het gemeentebeleid om doornstruiken langs speelpleintjes te plaatsen moet worden
gewijzigd.
Kleinschalige projecten vanuit het WOP zijn belangrijk. Kleinschaligheid brengt
cohesie. In Schenkel loopt een pilot betreffende Wijkgericht Werken. Tijdens de WOPvergadering in november zal hierover een presentatie worden gegeven.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

