Verslag bijeenkomst
Wijk Overleg Platform Oostgaarde
Datum: maandag 16 maart 2008

Plaats: De Gaarde

Aanwezig: ruim 40 personen
Aanwezige bestuursleden e.a.:
- Dagelijks bestuur: Fred Schot, Cor Kievid (secretaris; later aanwezig), Edwin van der Graaf,
Lina Legerstee
- Publiciteit: Marijke Roggeveen, Ria van Scheltt
- Wijkwethouder: Martin Ponte
- Wijkcontactfunctionaris: Ineke Ruijzing
- Opbouwwerk: Peter de Haan (Stichting DOCK)
- Afwezig: Peter Bruijnzeels (Opgaarden), mevrouw Pelkman
1.

Opening en mededelingen
1. Peter de Haan treedt op als technisch voorzitter. Hij heet iedereen welkom en spreekt
over een ‘interessante avond’. Zoals eerder gemeld, hebben de bestuursleden met elkaar
van gedachten gewisseld over de missie van het WOP Oostgaarde. Het bestuur wil meer met
bewoners in de wijk en de partners werken aan een leefbare wijk. Vanavond is de proef voor
de nieuwe werkwijze.
2. Marijke Roggeveen en Ria van Scheltt hebben een mededeling over de graffitiwand. Ze
hebben er moeite mee uit de lokale pers te moeten vernemen waar de wand wordt
geplaatst. Volgens de verantwoordelijke wethouder wilde de gemeente het WOP niet eerder
bij de beslissing betrekken. De wand komt bij de Couwenhoekse weg. Dit is de wijkentree
waar een kunstwerk komt. Mogelijke bekladding hiervan is niet ondenkbaar, vinden de
dames. Ze gaan met wethouder Moerkerke naar andere plekken kijken.

2.

Bestuursverkiezing
Fred Schot geeft de stand van zaken voor de bestuursverkiezingen. Er zijn twee vacatures
voor de plaatsen van Cor Kievid en Ria van Scheltt, die al heel lang in het bestuur zitten,
aldus Schot. Drie externe kandidaten hebben zich aangemeld. Met alle drie wil het bestuur
een gesprek hebben. Dit is nog maar met één gelukt. De andere volgen. Kievid en Van
Scheltt stellen zich weer kandidaat. Het Dagelijks Bestuur buigt zich over de kandidaten en
komt in de volgende vergadering met uitslag.

3.

Grijs en groen; samen doen!
Zoals in zijn inleiding gezegd, zoekt het bestuur naar een andere vorm van dialoog, zegt
voorzitter De Haan. Veel organisaties zijn actief in de wijk om het leven in de wijk te
verbeteren. Bewoners voelen zich vaak niet betrokken (genoeg). Discussie in het bestuur
heeft geleid tot tien visies die betrekking hebben op leven en wonen. Vanavond wil het WOP
van gedachten wisselen over die visies. Het bestuur heeft daarom een aantal partijen
uitgenodigd, zoals medewerkers van de gemeente. Mogelijk kunnen op een andere manier
afspraken worden gemaakt of procedures anders verlopen, aldus de voorzitter. Hij nodigt
alle aanwezigen uit het daar over te hebben vanavond aan de hand van drie stellingen die
op de wand hangen.
Stelling 2: Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij veranderingen, levert gelukkige

bewoners op.

Deze stelling van Lina Legerstee vormt min of meer de aanleiding voor deze avond. Ze geeft
haar visie op deze stelling. In Oostgaarde zit niet voor niets het woord gaarde, dat grote tuin
betekent. Twintig jaar geleden kwam Legerstee speciaal naar Capelle (Baaienbuurt) omdat
het er zo groen was, vertelt ze. Met name de laatste tien jaar is er wat het groen betreft
veel veranderd. Er is meer ergernis, dat vinden ook andere bewoners. Natuurlijk zijn er
mensen die geen grote bomen willen. Er zijn ook bomen die niet bedoeld zijn om dertig jaar
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oud te worden. Toch stuit het onderhoud op veel plekken op onvrede, weet Legerstee.
Zeker, de pilot groen is aangeslagen. Maar soms moet er gestreden worden voor één boom
die plaats moet maken voor een parkeerplaats. Legerstee stellig: overleg in een vroeg
stadium of iedereen zich er een beetje in kan vinden. Jaren wordt er niets gedaan en dan
ineens wordt een plek rigoureus aangepakt. Mensen meer betrekken bij plannen zorgt voor
een prettig gevoel, zeker ook in een kleine gemeenschap, aldus Legerstee.
Volgens de voorzitter wordt de wijk ook een beetje gezien als een dorp waar mensen ‘samen
aanpakken’. Hij vat het betoog van Legerstee samen: betrek bewoners tijdig! Vanavond
hebben we het niet over de klimboom of over de eilandjes, zegt de voorzitter, wél over hoe
die processen tot stand komen. Hij stelt Paul van Gink (WOP Schollevaar) voor die de
discussie gaat leiden.
Van Gink legt eerst de spelregels uit. Debatteren is vooral afspraken maken: we zijn het
eens over dat we het niet met elkaar eens hoeven te zijn. Het doel van de discussie is
inspiratie krijgen, leren van elkaar en respect hebben voort elkaars mening.
Stelling 1: Door beheer van groen in de buurt door bewoners zelf verder uit te breiden,

neem de sociale cohesie toe.

Een aantal willekeurige reacties: er wordt belasting betaald, gemeente moet zorgen voor het
groen; begrip voor gemeente dat ze groen niet zo onderhoud als bewoners hun eigen tuin;
gemeente doet het wel met liefde maar in opdracht; hoe kun je overleggen met de
gemeente als je niet weet wat er gaat gebeuren? gemeente werkt in projecten met
goedkope aanbieders. Loek Huizinga (hoofd afdeling Beheer) maakt een rekensom en geeft
daarmee de beperking aan. Het jaarbudget van de gemeente voor groen is 3 miljoen euro,
dat is 60 euro per tuin. Geven bewoners dit per jaar uit aan hun tuin? Huizinga gelooft niet
dat dit voldoende is. Discussie. Meer reacties, onder andere: de pilot groen zou de sociale
cohesie bevorderen; in een straat zijn vaak maar een paar mensen die meedoen aan de
pilot, dus twijfels over gehaalde sociale cohesie; er zijn geen geschreven regels, daarom kan
een enkele bewoner een boom in een rij laten kappen; veel mensen weten niet goed hoe ze
de zaken – zoals bezwaar maken - moeten aanpakken; mensen zijn vaak initiatiefloos; biedt
mensen een handreiking door bijvoorbeeld folders in de brievenbus.
Over dit laatste zegt Angeline Tiedema (beleidsadviseur afdeling Beheer) dat voor het
Groenaanvalsplan bewoners een brief ontvangen, ook over de pilot. De reacties zijn volgens
haar positief.
De discussie spitst zich nu toe op het bereiken en motiveren van bewoners. Als voorbeeld
wordt Opgaarden genoemd. Veel bewoners worden bereikt en zijn bereid mee te doen om
de leefbaarheid in hun buurt te verhogen. Vastgesteld wordt dat kleinschaligheid en dichtbij
beter werkt; mensen dingen laten doen die ze zelf leuk vinden. Van gemeentewege wordt
opgemerkt dat Opgaarden maar één dag per jaar is. Het zou goed zijn dit te verbreden.
Van Gink vraagt de aanwezige buurtgroepen hoeveel zij in groen investeren. BAS/HVV De
Diepen geeft zestig procent van het budget uit aan groen, laat haar voorzitter weten. In de
pilot groen doet de vereniging mee met twee plekken.
Stelling 3: Het College zou samen met bewoners een visie moeten ontwikkelen over hoe

(meer) betrokkenheid kan worden bereikt en vastgehouden.

Van Gink vraagt de aanwezigen hoe dit kan worden bereikt. De Klant is Koning maar wij
blijven de Keizer, reageert Huizinga. Bewoners kunnen niet zomaar ‘iets roepen’. De
medewerkers van de gemeente werken volgen een plan, zegt hij. Een van de aanwezigen
vraagt hoe dit wordt gecommuniceerd. Voor het gewone dagelijkse onderhoud van het
groen is dit niet echt nodig, meent Huizinga. Voor de grote projecten zijn er procedures,
verstuurt de gemeente brieven en zijn er voorlichtingsavonden. Ook op de website van de
gemeente staat informatie over de projecten.
Waardoor zou de gemeente het gevoel van onbehagen van bewoners weg kunnen nemen?
vraagt Van Gink. De communicatie wordt als verbeterpunt genoemd. Het in een eerdere fase
betrekken van bewoners bij veranderingen die hen direct aangaan, is ook een verbeterpunt.
Hierna wordt weer teruggegrepen naar stelling 2. Tiedema reageert op reacties over de
communicatie van de werkzaamheden van de gemeente in de wijk. Ze verwacht dat het
beleidsstuk dat zij nu aan het schrijven is, duidelijkheid gaat scheppen over de
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randvoorwaarden voor die werkzaamheden. Hierdoor worden de werkzaamheden ook
minder ad hoc.
Voorzitter Peter de Haan probeert de avond samen te vatten. Wat steeds naar voren komt,
is de communicatie, zegt hij. Afstemmen op een eerder moment, lijkt veel op te kunnen
lossen. Veel bewoners voelen zich overvallen door de werkzaamheden die de gemeente
‘ineens’ verricht in hun wijk/buurt. Eerdere betrokkenheid is dus onontbeerlijk en niet zoals
nu ‘eerst boos worden om gehoord te worden’.
Huizinga geeft tot slot een positieve noot: volgens de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) is Capelle in de categorie ‘50.000 tot 100.000 inwoners’ een van de
gemeenten met de gelukkigste inwoners van Nederland.
Na de pauze laat de voorzitter nog weten dat het bestuur nauw overleg heeft met
wijkwethouder Ponte. Het bestuur gaat binnenkort met hem praten over stelling 3. Ook met
Tiedema is het bestuur in gesprek over samenwerking op beleidsvlak. We houden u op de
hoogte, besluit De Haan. Het thema voor de volgende WOP-bijeenkomst is: jeugd en hoe die

zich verhoudt tot de wijk.
4.

Verslag 02/12/08
1. N.a.v. punt 5.1 – Allegaardje – deelt Ria van Scheltt mee dat het Allegaardje is bezorgd.
Cor Kievid laat weten dat hij met de verspreider afspraken heeft gemaakt. Hij roept
bewoners op naam en adres door te geven als ze geen krant hebben ontvangen. Heel de
Bergenbuurt heeft geen krant ontvangen, meldt een aanwezige. Kievid stuurt een mail naar
de verspreider. Gemeld wordt dat de kwestie rond de fietsenrekken is afgehandeld.
Actielijst
Punt 1: afvoeren; punt 2 is uitgevoerd.
Projectenlijst
Punt 3: Beemsterhoek is uitgevoerd.
Verslag akkoord.

5.

Rondvraag
1. Mevrouw Van der Sluis merkt op dat bij de Terp zoveel auto’s blijvend geparkeerd staan,
dat er weinig ruimte overblijft. Ineke Ruijzing meldt dat er een gesprek plaats vindt tussen
de betrokken partijen van de Terp. Ze hoopt dat er na 1 juli 2009 meer duidelijkheid komt.
Discussie volgt over wanneer wel of niet een auto legaal mag staan.
2. Piet Bruggeman vraagt zich af of het WOP betrokken is bij de gele strepen op de rijbaan
bij de Terp. Volgens Rob van Wijk is het een voortzetting van de bestaande strepen; er zijn
geen nieuwe bijgekomen. De voorzitter zegt dat het WOP hier niet bij betrokken is.
3. Jacqueline van de Graaf vraagt waarom er geen presentielijst meer bij het verslag zit. Het
bestuur heeft dit besloten. De secretaris krijgt één exemplaar. Desgevraagd legt Fred Schot
uit wie precies in het WOP-bestuur zitten en de functies. Opgemerkt wordt dat het handig is
het thema van de vergadering van tevoren te weten, zodat men erover kan nadenken.
Volgens Peter de Haan had dit ook moeten gebeuren. Het opstarten van een nieuw proces is
altijd moeilijk.
De voorzitter sluit om 22.00 uur de bijeenkomst onder dankzegging van een ieders
aanwezigheid.
Volgende bijeenkomst: donderdag 11 juni 2009 in De Trefterp.
Overige data bijeenkomsten in 2009:
 donderdag 10 september
locatie: De Gaarde, De Vallei 2
 maandag 30 november
locatie: De Trefterp, Damsterdiep 58.
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Actielijst/aandachtspunten WOP Oostgaarde

Bijgewerkt tot en met de bijeenkomst van 16 maart 2009
nr

datum

omschrijving en stand van zaken

wie
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