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Een uitgave van AVW Vakpers in opdracht van het 
Wijk Overleg Platform Schenkel               Jaargang 2022 nr. 1 - februari 2022

Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 10 februari 2022 om 20.00 uur vergadert

het Wijkoverlegplatform Schenkel.
Wegens Covid-19/Corona zal de vergadering 

niet in het buurthuis zijn maar online.
Op de agenda:

• Buurtuin de Flora
• Buurtuin Energietransitie
• Activiteiten WOP

Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Laat dat ons dan weten
door een mail te sturen naar: schenkel@capelsewijken.nl met als
onderwerp: WOP vergadering. 
Laat het ons weten als u bij de aanmelding technische hulp nodig
heeft, dan helpen wij u graag. Wij hopen u digitaal te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, 
WOP Schenkel

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen vanaf het pad langs de
Ringvaart bij de Kanaalweg. Helaas zijn er geen goede inzendingen
ontvangen.
De nieuwe foto: Weet u waar deze foto is genomen? Onder de
goede inzendingen verloten wij een cadeaubon van € 15,--.
Stuur uw foto en/of oplossing vóór 15 april 2022 naar schenkel@
capelsewijken.nl of naar: Buurthuis De Wel, 
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK, Capelle aan den IJssel

Vergader-
schema 2022

10 - 02 - 2022
12 - 05 - 2022
08 - 09 - 2022
15 - 12 - 2022
Van:
20.00 - 22.00 uur
Als de maatrege-
len het toestaan
zullen de verga-
deringen in het
buurthuis plaats
vinden, anders
online.

De gemeenteraadsleden hebben op 13
december 2021 besloten over onze
buurt, de Florabuurt.

Hard hebben wij als WOP samen met ac-
tieve bewoners, de Stuurgroep Florabuurt
en de buurtcoalitie gewerkt om het voorge-
stelde plan aan te laten passen. Blij dat de
woontoren in de Dotterlei niet doorgaat, de
woningen in de hofjes bij de Wingerd ge-
schrapt zijn en dat het welzijnsgebouw
slechts vier verdiepingen hoog wordt in
plaats van acht hoog. Maar helaas teleurge-
steld dat hoeveelheid bebouwing in het
middengebied zoveel ruimte opeist, dat er
bijna geen ruimte meer is om straks te spre-
ken van een echt buurtpark.

Waar Leefbaar Capelle, VVD, Christen
Unie en de SGP vooral kozen voor de ste-
nen en daarmee het perspectief op een be-
tere buurt te kort doen en weinig empathie
voor de bewoners toonden, dienden de ove-
rige partijen een motie van afkeuring in. 

Heel opmerkelijk dat voor een plan van
deze omvang, waarmee de buurt toch zeker
weer 30 jaar mee vooruit moet, dit soort ex-

treme verdeeldheid kent. Naar mijn idee
zegt dat iets over de inhoud maar ook over
het proces.

Hoe moeilijk het soms ook is maar we moe-
ten verder, een nieuw jaar met ongetwijfeld
nieuwe kansen. Laten we die pakken! De
wethouder heeft toezeggingen gedaan voor
een gedegen verkeersonderzoek en aan het
eind van dit kwartaal te starten met de So-
ciale Impuls. We kijken er naar uit!

Ook het WOP Schenkel pakt de draad na de
feestdagen weer op. Voor u de eerste krant
van 2022, 10 februari de eerste WOP ver-
gadering (helaas digitaal) en gaan we star-
ten met een leertraject ‘Samen aan de Stad’.
Ook ‘WOP-on-Tour’ gaat weer van start.
Ondanks Covid-19/Corona, niet kijken naar
wat niet mag maar zoekend naar wat wel
kan.

Met empathie, kritisch en creatief willen wij
samen bouwen aan onze wijk. 

Alfred Heijkoop
Voorzitter WOP Schenkel

Perspectief en empathie



WOP-Krant Schenkel - februari 2022 - pagina 2

Aanwezig on-line 26 personen.
Opening
Voorzitter opent om 20.03 de vergadering. 
Helaas niet in het buurthuis wat meestal als
laatste in het kalenderjaar een bijzondere is.
We houden dit te goed voor volgend jaar. We
hebben dit keer een korte agenda.
Opmerkingen verslag 14 oktober: 
Toos Spee merkt op dat haar opmerking over
het vorige verslag ontbreekt. Ook staat het vol-
ledige verslag niet op de site.
Ger Keuzekamp meldt dat in het verslag abu-
sievelijk ‘Klankbordgroep Energiebesparing’
staat, dit moet zijn: Klankbordgroep Warmte-
transitie.
Mededelingen
Wim Bik: Complimenten aan José (Middel-
koop). Hij heeft een rondje door de wijk met
hem gemaakt en ook het vervolg daarop gaat
goed. Ook aan Havensteder een compliment
vanwege het snel opvolgen van het probleem
met de ontbrekende puls van de boiler (vorig
verslag).
Er is vuurwerkoverlast veelal later op de
avond, Corner merkt op dat Handhaving helaas
maar tot 23.00 uur actief is, maar is wel op de
hoogte. Melding na 23.00 uur bij de politie
doen. Martin van Gent vraagt of er weer een
vuurwerkkliklijn is dan zijn de lijntjes korter.
Helaas nog niet.Wim geeft aan dat het voetpad,
dat langs de Korenmolen en door de Papier-
molen via bruggetje naar het sportpark loopt,
in Google Maps als fiets-/bromfietsroute wordt
benoemt. Vooral tijdens de priklocatie Schen-
kelhal maakten hier velen (brom)fietsend ge-
bruik van. Niet alleen vervelend maar ook
gevaarlijk i.v.m. tuinuitgangen. Nu de hal op-
nieuw priklocatie wordt kan dit opnieuw tot
problemen leiden. Gemeente voorziet voorals-
nog niet in een oplossing. Alfred Heijkoop
geeft aan dat er nog voldoende wijkleefbaar-
heidsbudget is.  Zijn er nog initiatieven en ac-
tiviteiten voor de wijk dan deze gaarne op
‘Maak Capelle’ aanmelden.
Laatste ontwikkeling Florabuurt
Voorzitter: Ondanks het stevig verzet tegen de
plannen is dinsdag 14/12 het besluit in de ge-
meenteraad gevallen dat de plannen toch door-
gaan. Er is door WOP/buurtcoalitie, Willie
Dubbelaar en vele anderen een hoop energie in
gestoken, wat tot enkele positieve punten heeft
geleid. Zo gaat de bouw van de toren aan de
Dotterlei niet door, de aanvankelijk 8 hoge
bouw op het middenterrein wordt 4 hoog en de
grondgebonden woningen middengebied Win-
gerd zijn ook geschrapt. Echter de wens om tot
een groter buurtpark te komen gaat niet door.
Wim Bik geeft een groot compliment aan het
WOP en alle anderen die zich voor de wijk
sterk hebben gemaakt. Henk Tiesma merkt op
dat er wellicht nog wat meer ruimte op het
middenterrein komt, als het bouwvak voor
scholen minder groot wordt. Wim Bik spreekt
zijn zorgen uit over de toename van verkeers-
drukte met name op het kruispunt Kralingse-
weg/ Schenkelsedreef. Hoe gaat de gemeente
om met de toename van deze verkeersbewe-
gingen. Menno Vinke kan de vraag ook niet
beantwoorden en zegt dat dit zeker een punt
van aandacht zal blijven.
Luuk geeft aan dat meepraten/participeren op
dezelfde voet voor een aantal mensen wel heel
moeilijk zal worden. Toos Spee merkt op dat
de hoge zuidtoren dichter bij de Akker -

winde/Haagwinde komt. De Haagwinde en
Akkerwinde bewoners zien alleen maar nade-
len en geen voordelen. Ook is zij bezig met
mogelijk een petitie/referendum. Hoe kunnen
we nog bezwaar aantekenen? Alfred zal kijken
wat de mogelijke vervolgstappen zouden kun-
nen zijn, maar geeft aan alleen iets te onderne-
men als het nog kansrijk is. Voor wat betreft de
bouw van Aafje merkt hij op dat het heel moei-
lijk is om tot goede afspraken met de bouwers
te komen. Toos Spee meldt dat het heien bij
Aafje wel erg veel herrie geeft en vraagt zich
af of de bewoners nog enige vorm van com-
pensatie krijgen. Het antwoord van wethouder
van Veen hierop is nee.
Het Schollebos
Hanke Boom: Afgelopen dinsdag is er weer
een bijeenkomst van ‘Vrienden Schollebos’ ge-
weest. De aanvankelijke moeizaam verlopende
vergaderingen gaan nu beter. Er komt een aan-
tal werkgroepjes voor specifieke onderdelen.
Namens het WOP zit Hanke in de werkgroep
‘verbetering routes en paden’ samen met WOP
Schollevaar en Sportief Capelle. Afgelopen
jaar zijn een voor- en najaar-speurtocht gehou-
den. Die bevielen goed. Een werkgroep kijkt
naar uitbreiding. Een nadere groep houdt zich
bezig met parkregels. Handhaving sluit daarbij
aan. Allemaal initiatieven die voorkomen uit
de visie Schollebos. De Watervallei wordt vol-
gend jaar uitgebreid. Na de jaarwisseling (ja-
nuari-februari) gaat de gemeente in een
bos-vak kapwerkzaamheden uitvoeren. Dit is
nodig vanwege de vele verzwakte bomen (o.a.
essentaksterfte). Men ziet dit als een proefvak,
omdat ook in vele andere bosvakken sprake is
van hetzelfde probleem. Het streven is te
komen tot een meer gevarieerd bos in soorten-
samenstelling en leeftijden. Ervaringen met de
ingrepen van dit jaar zijn een leidraad voor de
aanpak in de volgende bospercelen. Wim Bik
vraagt of er rekening gehouden wordt met bi-
odiversiteit. Hanke zegt dat dit ook de bedoe-
ling is. Ook merkt Wim op dat er zomers veel
barbecue afval ligt. Gaarne aandacht daarvoor.
Nb. Het vuilprobleem is in het laatste overleg
besproken en men gaat hier actie op onderne-
men. Wim Bik merkt op dat het Schollebos van
grote waarde is voor de inwoners van Capelle.
Tevens merkt hij op dat langs de paden veel
braamstruiken groeien. Henk Tiesma meldt dat
vermindering daarvan een aandachtspunt is.
Blik vooruit naar 2022
Voorzitter: Wat vinden we met elkaar dat vol-
gend jaar moet gebeuren: Wim Bik enerzijds
de energietransitie en uiteraard de ontwikke-
lingen in het middengebied van de Florabuurt.
Maar denk ook aan de komende ontwikkelin-
gen op het Bavo terrein, zoals nieuwbouw voor
ouderenzorg. 
De gemeente heeft bij de voor auto’s afgeslo-
ten brug naar Zevenkamp een camera ge-
plaatst. Echter tot heden constateert Wim geen
verbetering. Bij navraag bleek dat de betrok-
kenen in de gemeente hier niets vanaf weten.
Jose gaat na welke afspraken hierover zijn ge-
maakt. Ger Keuzekamp merkt op dat er zeker
in het middengebied veel gaat veranderen,
waarbij ook de warmtetransitie een belangrijke
rol speelt. Hopelijk kunnen de diverse  partijen
werkzaamheden combineren, zodat niet steeds
opnieuw de boel open hoeft te worden ge-
gooid. Wim is voor de transitie altijd te bena-
deren. Wim Bik heeft navraag gedaan over het
vervangen van de riolering in de Molenbuurt.

In het grootste deel van de buurt gebeurt de ko-
mende 5 jaar niets. Wel staan de Beltmolen en
mogelijk de Zaagmolen op het programma.
Alfred geeft aan dat het WOP met dezelfde
energie doorgaat met het maken van de wijk-
krant. Ook staan er weer WOP vergaderingen
gepland. De eerstvolgende is op 10 februari
2022. Er is aandacht voor de Buurttuin om tot
een eigen werkgroep te komen. WOP-on-Tour
gaat in het voorjaar ook weer van start. Even-
tuele locaties: Wilgenbuurt en Aldi (Bloemen-
buurt). Bernhard vraagt aan te geven waar men
het WOP graag ziet komen. Ger ziet het belang
van deze bijeenkomsten in en wil eventueel
aansluiten inzake duurzaamheid (energie).
Ook Super Schenkel Dag 2022 is weer ge-
pland. Te weten op 18 juni.
Ook is het WOP bezig om een opleiding te vol-
gen, hoe wij ons verder kunnen ontwikkelen,
dit onder leiding van een deskundige. Verder
wil het WOP kijken hoe ze meer mensen in de
wijk actief kan krijgen.
Martin v Gent vraagt of het mogelijk is om te
stimuleren dat er meer mensen een stukje ge-
meente groen gaan adopteren. Hij heeft een
enkel voorbeeld en kan zo nodig tussen betrok-
kenen contacten leggen. Saskia (Korenmolen)
merkt op dat kijkend naar het groen er best wel
wat mag gebeuren en vraagt zich af hoe dit te
organiseren is. Henk Tiesma merkt op dat er
vanuit de gemeente vanaf volgend jaar bewo-
ners meer invloed in de inrichting van hun
woonomgeving krijgen. Vraag aan Nancy:
kunnen bij Saskia bloembollen komen en wat
kan er gebeuren aan het kapot rijden van het
groen langs de paden. Bovendien rijdt Reijm
te hard over de fietspaden. De opmerking over
het kapot rijden van groen en hard rijden neemt
Nancy mee. Via het WOP zijn recent, in sa-
menwerking met de gemeente, op vier plekken
in de wijk bloembollen gepoot. Het is de opzet
om dit ook in 2022 te doen. Hanke neemt met
Saskia contact op over haar wensen.
Wim Bik vraagt aan Nancy of er ook hier en
daar wat meer variatie kan worden aangebracht
denk bijv. aan inzaaien van wilde bloemen.
Nancy neemt dit mee naar de groenbeheerder.
Wim Bik geeft compliment over bijeenkomst
rond kerstboom (Korenmolen). Dank voor de
donatie. Alfred merkt op dat dit soort klein-
schalige activiteiten juist zo goed zijn. Bern-
hard vraagt om enkele foto’s naar de WOP
mail te sturen ten behoeve van de wijkkrant.
Wim Bik merkt op dat komend jaar het voet-
pad langs de Nieuwerkerksetocht wordt verbe-
terd. De overlast van ganzenpoep vooral op
voetpad langs Eurostars ervaren velen als hin-
derlijk. Welke nadere maatregelen worden on-
dernomen tegen de overlast van
spelers/bezoekers bij Eurostars. Afgelopen
zomer zijn er de nodige excessen geweest op
en rond de parkeerplaats. Salamon is hiervan
op de hoogte. De vraag is wat doet de ge-
meente?
Rondvraag/Afronding:
Toos Spee: Als ze uit haar eigen plantenbakken
uitgezaaide plantjes over heeft kan ze deze dan
kwijt voor de buurttuin? Alfred merkt op dat
dit eventueel via het WOP gecommuniceerd
kan worden.
Ger Keuzekamp: Het is nu weer mogelijk om
met warmtecamera foto’s te laten maken van
je woning, zodat de energie lekken goed te zien
zijn.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor
hun inbreng en deelt mede dat de volgende
vergadering gepland staat op 10 februari 2022
hopelijk weer in het Buurthuis.

Notulen WOP vergadering 16 december 2021
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Waarnemingen
Er zijn verschuivingen in het politieke
landschap van Capelle. Een periode
van 5 jaar die intense aandacht vroeg
van zeer velen in Capelle aan den IJs-
sel, kreeg in december 2021 zijn apo-
theose.

Hard werken, lange dagen, vele avonden
van betrokken mensen in Gemeentehuis,
jarenlang. Opréchte betrokkenheid, open
discussie, bewoners, huisartsen, wijkin-
stanties, belanghebbenden, VVE’s, huur-
dersverenigingen, winkeliers, kerken;
iedereen maakte zijn/haar standpunt duide-
lijk in heel veel bijeenkomsten, vele avon-
den tot de kleine uurtjes toe.

Een mega-handicap bleek het fysiek verga-
deren in Corona-tijd. Het dossier Flora-
buurt ráákt mensen heel direct in de directe
levenssfeer en wijzigt de woonomstandig-
heden radicaal. Júist in die omstandigheden
die ter plekke, voorzichtig uitgedrukt, in-
gewikkeld zijn, zou je de grootst mogelijke
zorg willen besteden aan het overleg. Dat
was in deze Covid-19 periode geen een-
voudige opgave. 

Mijn waarneming is dat alle partijen ge-
tracht hebben het proces ‘zo goed als mo-
gelijk’ uit te voeren. Mijn waarneming is
ook dat alle partijen, als ze eerlijk zijn, er
ook buikpijn van hebben. Afspraken met
ontwikkelaars en andere, direct betrokken
partijen, dienden ook met recht en reden
een antwoord te krijgen. Velen waren daar
al sinds 2005-2010 mee bezig. Het huidige
College had voor ogen ‘de Florabuurt te
laten bloeien’. Zoals bij veel plannen bleek
het eerder het zoeken van grenzen in
hoogte, breedte en omvang. 
Met het eerste plan - een woontoren in
Schenkel-Noord + woontoren hoek Kra-

lingseweg/Schenkelsedreef en bouwen in
de hofjes van de portiekwoningen - gaf dit
College (Leefbaar 13 zetels, VVD 4 zetels)
in mijn waarneming weinig blijk van ge-
voel naar de bewoners ter plekke in Schen-
kel: ‘de Florabuurt’. 

Iets ‘laten bloeien heeft tijd nodig om tot
wasdom te komen’. In dit plan werd gelijk-
tijdig, heel efficiënt, een aantal wensen ge-
combineerd. De omvang oversteeg
daarmee de menselijke maat. Reden van de
+ + +: de toevoeging van veel woningen,
het verbeteren van 2 schoollocatie plus op-
vang, maatschappelijke voorzieningen (een
verruiming met 36 zorgwoningen) én een
resultante van het slopen van de sociale-
woningen in Hoven (ten gunste van nieuwe
grondgebonden woningen in het hogere
segment ‘de Harmonie’): het compenseren
híer van 56 sociale woningen, en dat alles
in het middengebied Florabuurt.

Zéker, er is door iedereen aan alle zijden in
dit overleg, keihard gewerkt! Loyaal, met
de beste bedoelingen. Maar zoals ik
schreef, iets laten bloeien heeft tijd nodig.
Plannen moeten rijpen en breed gedragen
worden, zéker in het betreffende gebied! 
Deze buurt is begin jaren ’60 gebouwd.
Met een maatvoering uit die jaren. Met een
bouwbesluit uit die jaren. Já, Havensteder
gaat er nu fors investeren. Zo moeten de
portiekwoningen na renovatie voldoen aan
eisen van 2022 op terrein van duurzaam-
heid en transitie naar andere vormen van
verwarmen, isoleren en comfort (keuken,
sanitair enz.) Dan zijn deze woningen weer
30 jaar ‘bij de tijd’, maar nog altijd wonin-
gen en afmetingen uit díe tijd. Let wel; dan
vieren de Bongerd- en Wingerd-woningen
bijna hun 100-jarig bestaan...

De komende 5/6 jaren is het middengebied
een bouwput. Daar staan nu 0 woningen,
maar verrijzen straks 248 woningen.

Over 7 jaar zou het middengebied voltooid
zijn. Inclusief als laatste, het realiseren van
een ontmoetingsplek. Deze moet zoals de
naam aangeeft, tot ontmoeting en ver-
strooiing leiden, maar moet ook gaan die-
nen als speelplaats voor de scholen +
evenemententerrein zoals we dat kennen
uit de Super Schenkeldag én doorgang naar
de winkels aan de Bongerd. Het kreeg in
dit plan de naam ‘Stadspark’.

Terug naar mijn beginregels. Het jaar is
amper begonnen en de zittende Raad toont
de buikpijn aan. Politiek en menselijke
maat zijn in onbalans gekomen, zo neem ik
waar. Een heroriëntatie dient zich aan.
Raadsleden zijn de vertegenwoordigers
van bewoners in een gemeente. Hun taak
is die te vertegenwoordigen, zonder last of
ruggespraak... Dat is geen sinecure! Par-
tijen verwachten hun beleid te kunnen uit-
voeren, gebaseerd op de aanwezige
meerderheid in een Raad. 

Gaande een proces komen beleid en belang
van burgers soms in het gedrang. Dan moe-
ten het sterke benen zijn ‘de weelde te dra-
gen’. Kort gezegd welk belang prevaleert.
Zijn alle afwegingen op de juiste waarden
gemaakt? Iedere partij weegt dit met zijn
raadsleden intern af.
De ontwikkelingen in de Gemeenteraad
kunnen in mijn waarneming niet los gezien
worden van de uitslag en aanvaarding van
de plannen voor de Florabuurt. 
Een groot proces op een klein stuk Capels
grondgebied. Een intense ervaring voor di-
rect omwonenden, 7 jaren lang. 
Je zou kunnen lezen dat hiermee, in een
tijdsbestek van 7 jaren, (een Bijbels getal),
recht wordt gedaan aan het groeien naar
wasdom, naar bloeien...
Dat zou misschien kunnen als gedurende
de komende 7 jaren, vanaf 2022, structu-
reel jaarlijks middelen, mogelijkheden en
begeleiding voor de bewoners van de Flo-
rabuurt zichtbaar en tastbaar worden. Zulke
toezeggingen klonken wel bij aanvaarding
door de Raad.
Het legt een grote claim op het huidige én
nieuw te vormen College dat op 16 maart
2022, na de Gemeenteraadsverkiezingen
tot stand moet komen. Werk aan de winkel!
Ik wens allen veel wijsheid de komende
jaren.

Laurens van Maeskant

Nieuws van het
Beijerinck gemaal
In het komend voorjaar draait het Beij-
erinck gemaal op drie zaterdagen. Te
weten 19 maart, 9 april en 14 mei. De
draaitijden zijn van 13 tot 16 uur. 

Op die dagen is er vrije inloop en zijn er
vrijwilligers om u over het ruim 150 jaar
oude gemaal te informeren. Het is een im-

posant gezicht om de 80 jaar oude elektro-
pompen aan het werk te zien. U kunt dan te-
vens de tentoonstellingsruimte van de
Historische Vereniging Capelle bezoeken.
Deze zit in hetzelfde gebouw. Let wel dat
de organisaties rekening moeten houden
met de dan geldende corona richtlijnen.
Stichting Beijerinck gemaal zoekt uitbrei-
ding van de machinisten die periodiek op
zaterdag beschikbaar zijn. 
Bij interesse: kom op één van de genoemde
zaterdagen langs, te weten: 19 maart; 9 april
of 14 mei.
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Ook binnen Capelle krijgt de energie-
transitie steeds meer aandacht. In de
toekomst gaan we voor onze woning af-
scheid  nemen van het vertrouwde aard-
gas. Omdat het meeste aardgas
gebruikt wordt voor verwarmen staat
met name de warmtetransitie onder de
belangstelling. 

Samen met Rotterdam wordt er door de ge-
meente Capelle een verkenning uitgevoerd
om in de Florabuurt e.o. een warmtenet aan
te leggen. In de volksmond wordt dit ook
wel stadswarmte genoemd. Voor de warmte
wordt gebruik gemaakt van restwarmte uit
de regio Rotterdam. Denk b.v. aan de rest-
warmte van de AVR energiecentrale. Ge-
lijktijdig met de verkenning voor de
Florabuurt e.o. wordt ook een verkenning
uitgevoerd voor de Molen- en de Bloemen-
buurt Oost en West. 

Voor deze laatste buurten zijn er inmiddels
online inloop spreekuren geweest op 11 ja-
nuari jl. Daarnaast was er voor heel Capelle
over de gemeentelijke transitievisie warmte
een avond op 13 januari jl.

De prijzen van aardgas zijn de afgelopen
tijd fors gestegen. Onduidelijk is of dit zo
blijft. Omdat volgens de huidige warmtewet
de prijzen voor een aansluiting op het
warmtenet gekoppeld zijn aan de prijs voor
aardgas gaan ook de bewoners met een
warmtenetaansluiting veel meer betalen. In-
middels wordt door de Rijksoverheid ge-
werkt aan een nieuwe warmtewet. Maar de
inhoud is nog niet bekend. Wat wel min of
meer vast staat is dat de koppeling met de
aardgasprijs gaat verdwijnen en dat je bij
een aansluiting op het warmtenet vastzit aan
een contract van zo’n 20 - 30 jaar met de
betreffende warmteleverancier. In Capelle
is dit Eneco voor de wijken Schollevaar en
Fascinatio. Bij een recent onderzoek is ge-
bleken dat Eneco de duurste warmteleve-
rancier is in Nederland (bron: Telegraaf van
14-01-2022). Wat de tarieven worden in de
Florabuurt e.o. en de Molen- en Bloemen-
buurt Oost en West is nog niet bekend. 

Bij de genoemde verkenning wordt er naast
Eneco ook gesproken met een andere
warmteleverancier (Ennatuurlijk). De hui-
dige verkenningsfase moet dit jaar leiden
tot een kostenplaatje voor de betreffende
bewoners. Het is aan de gemeenteraad om
uiteindelijk de knoop door te hakken en het
groene licht te geven voor de uitrol van het
warmtenet. Heel nadrukkelijk is door de ge-
meenteraad uitgesproken dat de kosten van
een warmtenetaansluiting gemiddeld niet
hoger mogen uitvallen dan de kosten van
aardgas die op dat moment gelden. Het
wordt nog spannend.

Het Energie Collectief Capelle zit niet stil
en is inmiddels volop aan het onderzoeken

welke (meer aantrekkelijke?) alternatieven
er voor een warmtenet bestaan. Duidelijk is
dat er aan elke oplossing voor- en nadelen
kleven. Een paar leden van het collectief
hebben reeds vrijwillig een stap naar aard-
gasvrij gezet en hebben gekozen voor een
individuele warmtepomp oplossing. Bij het

Energie Collectief Capelle zijn we bereid
onze inzichten en ervaringen te delen.

Informatie over dit onderwerp vanuit de ge-
meente is te vinden op de website
www.Duurzaamcapelle.nl (duurzaam@ca-
pelleaandenijssel.nl). Voor het Energiecol-
lectief Capelle is dit de website
Energiecollectiefcapelle.nl (info@energie-
collectiefcapelle.nl).

Ger Keuzenkamp
Energie Collectief Capelle

Totaal onverwacht werden alle winkels in
Nederland op 18 december 2021 dicht ge-
gooid. Voor de tweede keer (in 2020 was
dit ook al het geval) mocht de detailhandel
geen omzet draaien in de kerstperiode. De
belangrijkste maand voor vele onderne-
mers. 
Ook voor ons de belangrijkste maand van
het jaar en zeker nu met de beëindiging van
onze winkel. Volledig uit het veld geslagen
hebben wij het jaar 2021 afgesloten. 
Maar…. Zoals de meeste ondernemers
hebben wij ons herpakt en zetten nog 1x
onze schouders eronder.  
Want wij willen nog 1x knallen en niet als
een nachtkaarsje onze winkel laten doven. 
Daarom hebben wij onze plannen bijge-
steld en blijven wij langer open om op een
leuke en mooie manier onze juwelierscar-
rière af te sluiten. 
Graag zijn wij u van 10.00uur tot 17.00 uur
van dienst in de volgende periode:

15 januari t/m 28 januari zijn wij open.
29 januari t/m 14 februari zijn wij geslo-
ten.
15 februari t/m 11 maart zijn wij weer open
voor de laatste ronde!
Op 12 maart sluiten wij onze deuren voor
goed. 
Profiteer nog 1x van prachtige artikelen
met mega kortingen. Heeft u oude gouden
sieraden? Lever ze in! 
Wij staan graag voor u klaar.
Alwin Saers

Juwelier Saers gaat tot half maart voor
final-sale! 

Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel
Deze vreemde tijd,
veroorzaakt door
Covid19, duurt nu al

bijna twee jaar. Iedereen loopt tegen de
grenzen aan. Grenzen van wat wij als men-
sen nog kunnen verwerken en de grenzen
waar allerlei organisaties tegen aan lopen.

Wij zijn de HVC, de historische vereniging
Capelle aan den IJssel. En net als alle an-
dere organisaties, zoals sportverenigingen,
culturele en religieuze instellingen enzo-
voort, staan ook wij te popelen om de men-
sen weer te kunnen ontvangen. Maar zover
is het jammer genoeg nog niet. En daarom
wil ik U wijzen op onze website www.hvc-
capelle.nl
U kunt daar veel vinden om U bezig te
houden. Bent U geïnteresseerd in foto’s

van vroeger? Er staan er heel veel bij de
collecties. Of gaat U liever naar buiten?
Wij bieden bij de activiteiten 5 wandel en
fietsroutes aan. Of  wilt U liever lezen over
Capelle in vroeger tijden, waaronder veel
artikelen over de 20e eeuw, ga dan eens
bladeren in de nieuwsbrieven. Vele onder-
werpen zijn daar de afgelopen tientallen
jaren in beschreven.

Ik hoop, dat onze website U wat plezier en
afleiding kan bieden en dat we U in gezon-
der tijden mogen begroeten in ons mu-
seum, gevestigd in het Jan Anne
Beijerinckgemaal, Bermweg 13-15.

Irma M. Camijn-van Kuler,
voorzitter HVC

Warmtetransitie binnen Capelle
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Goed nieuws voor de Groen van Prin-
stererschool, zij hebben voldoende geld
opgehaald om de plannen voor een
nieuw plein uit te voeren. 

Het nieuwe schoolplein is een zogeheten
groen/blauw plein. Er komt veel groen op
het plein, het hemelwater wordt van het
riool afgekoppeld. Onder de grond komt
een waterbuffer die hevige regenval kan op-
vangen. 

Het plein wordt een plein voor de school én
de wijk. In de wijk zijn inmiddels 5 sleutel-
beheerders. Zij zorgen ervoor dat het plein
elke avond op slot gaat. In het weekend is
het plein ook open zodat de kinderen uit de
wijk er kunnen spelen.

Naast het grote plein wordt ook het kleuter-
plein omgetoverd tot een speelplek met
meer groen en speelfaciliteiten. Dit plein is
na schooltijd niet toegankelijk omdat het
‘verstopt’ ligt.

Op vrijdag 25 februari worden de eerste te-
gels symbolisch verwijderd. In de 8 weken
die volgen zijn de werkzaamheden. De ho-
venier zal de overlast zoveel mogelijk be-
perken. Mocht u overlast ervaren mail dan
naar: directie@groencapelle.nl .

De huizen die aan het plein grenzen ontvan-
gen binnenkort meer informatie over de
werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden kunnen de kin-
deren onder schooltijd nog op delen van het
plein spelen. Na schooltijd is het plein ge-
sloten vanwege veiligheidsoverwegingen.
Rond de meivakantie kan het plein weer
open en net na de meivakantie openen we
het nieuwe plein officieel. Hierover volgt
later meer informatie.

We hopen dat het plein een fijne plek wordt
voor jong en oud!

Groen Plein voor De Groen van Prinsterer! 

WOP-on-TOUR
Het WOP gaat ook in 2022 door met
zijn buurtbezoekjes. 

Ditmaal zijn de buurtjes Koren- en Water-
molen en Bloemenbuurt-oost (nabij Aldi)
aan de beurt. Op de woensdagen 30 maart
en 6 april van 18.30 tot 20.00 uur gaan wij
de buurtjes in. 

De bewoners die hier wonen ontvangen
een week vooraf nog een aparte uitnodi-
ging. Bij ons bezoek horen wij graag wat
er goed en minder goed gaat in de buurt.
Initiatieven om de buurt mooier te maken
zijn ook zeker welkom. Samen met u wil-
len wij werken aan een schone, hele en
veilige woonomgeving.

In deze periode komt in
de Violierstraat nieuwe
beplanting te staan. Het
gaat daarbij om nieuwe
struiken en een haag. De
bomen blijven staan. 
De aannemer informeert
vooraf de aanwonenden.
Daarnaast is bij 200 gezin-
nen in de buurt een brief
bezorgd over het maken
van een speelplaatsje in dit
gebied. Het gaat om een
speelplaatsje voor de klein-
tjes (0 tot 8 jarigen). Via
een antwoordkaartje kun-
nen de omwonenden hun
mening geven. Het resultaat

is pas in het volgende wijk-
blad te lezen. Uiteraard in-
formeren wij de betrokken
rechtstreeks. Heeft u hier-

over vragen dan kunt u ons
mailen. 
Het adres is: schenkel@ 
capelsewijken.nl.

Activiteiten rondom de nieuwe Flora Buurt-
tuin gaan eind februari 2022 verder. Dan
vormen we een deel van het grasveld bij de
Dotterlei om tot een moestuin. Daarna
wordt het tuin afgezet met palen en gaas,
zodat het er beschermd bij ligt.

Voor wie is de tuin?

De tuin is er voor alle buurtbewoners. Dus
ook voor u. Vindt u het leuk om zelf groente
te verbouwen of anderen te helpen dan kan
dat. Eigenlijk alles is mogelijk, zelfs als u
geen groene vingers heeft. Aanmelden voor
de Buurttuin Flora kan per mail:
buurttuin.flora@gmail.com. Voorlopig
wordt zaterdagmiddag in de buurttuin ge-
werkt.

Uitlaten van honden.
De tuinders in spé hebben een klemmende
oproep aan hondenbezitters. Laat uw hond
niet op het grasveldje uit, zodat er geen hon-
denpoep meer komt. Voor uw hond ligt tus-
sen de Dotterlei en Molenbuurt een mooie
voorziening. Laat uw hond daar dan ook uit.
Overigens komen binnenkort bordjes “ver-
boden voor honden” op het grasveld te
staan.

De FLORA Buurttuin

Violierstraat nieuwe beplanting 
en onderzoek naar speelplaatsje



‘s Gravenweg 
Hoe staat het er met de ’s Gravenweg voor?
In het eerste deel vanaf de Kanaalweg ligt
de nieuwe water- en gasleiding er inmiddels
in. Echter, het werk gaat langzamer dan ge-
pland. In plaats van eind april, verwacht de
aannemer niet voor eind juni klaar te zijn.
De reden is de aanwezigheid van oude ver-
harding onder het bestaande asfalt. Die
moet eerst worden verwijderd. Nadat de
nieuwe leidingen zijn gelegd, gaat zand in
de sleuf en wordt de weg tijdelijk dicht ge-
straat. Tijdens de werkzaamheden is de weg
afgesloten. Daarbuiten en in het weekend is
de weg open voor voetgangers en
(brom)fietsers.

Leidingwerk aan ‘s Gravenweg

Stand van zaken
Hof van Kralingen
(nieuwbouw Aafje) 
Een bezoekje aan het Hof van Kralingen
leert dat de werkzaamheden voorspoedig
verlopen. Tot eind februari is de aannemer
bezig met de fundatie. Dat gaat gepaard met
de aanvoer van veel cement. Eén dezer
dagen is de bouwkraan geplaatst. Deze staat
in het midden van het gebouw en tilt straks
de wanden en vloerdelen omhoog. De aan-
nemer werkt met van te voren gemaakte
wanden (prefab bouw).  Als gevolg hiervan
verlopen de komende bouwfasen vrij snel.
Elke 2 weken komt er een verdieping bij.
Als u het volgend wijkblad ontvangt (begin
mei) is de top van het gebouw wel zo’n

beetje bereikt. Het gevolg van de prefab
bouw betekent aanvoer van groot materiaal
door de Dotterlei. Helaas valt dit niet te
voorkomen. Voor vragen of problemen kunt
u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur
bellen met: Van Wijnen Bouw tel. 078-
6333911.

Schinkelsveen 
een nieuwe straat-
naam in Schenkel? 
Het is de naam van de ontsluitingsweg in
het nieuw te bouwen buurtje op de hoek van
Capelseweg – Bermweg. Op deze plek
komt een appartementencomplex met 17
woningen alsmede 17 eengezinswoningen.
De verkoop van deze woningen is inmid-
dels gestart onder de naam “Boss”. De de-
finitieve vergunning moet nog worden
verleend. Dit gebeurt na verwachting in
april. Voor informatie zie website:
www.wonenalseenboss.nl.

IJsselpark 
(Kanaalweg)
De werkzaamheden aan het IJsselpark aan
de Kanaalweg lopen volgens plan. De
meeste kabels en leidingen zitten inmiddels
in de grond. Eind januari is de eerste paal
voor het appartementengebouw geslagen.
Zodra die palen in de grond zitten, volgen
de palen voor de rijtjeswoningen langs de
Capelsweg. Daarna gaan de palen voor de
overige woningen in de grond. De eerste
serie palen worden geboord. Men slaat een

stalen buis in de grond waarin beton wordt
gestort. Dit zorgt voor minder overlast.
Zodra de palen voor de 11 appartementen
in de grond zitten, start de aannemer het
bouwproces op. Eind 2023 is het grootste
deel van het gebied klaar voor bewoning en
heeft Schenkel er een mooie groene buurt
bij. En zoals het in deze tijd betaamd er
wordt gasloos gebouwd.

Correct parkeren 
Parkeerplaatsen graag goed gebruiken en
niet zoals te zien is op de foto waar 3 auto’s
4 parkeerplaatsen bezetten. Onjuist parke-
ren leidt tot parkeer schaarste en dat is niet
de bedoeling. Geef iedereen de ruimte.

Gebruik de parkeervakken juist
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Schollebos
Kapwerkzaamheden
Deze maand is de aannemer gestart met de
kapwerkzaamheden in het Schollebos. Het
klinkt misschien een beetje vreemd, maar
het is een noodzakelijke ingreep. Lang
niet alle bomen in het bos zijn veilig. Het
gaat dan vooral om essen, die last hebben
van taksterfte ziekte. En laten nu juist
essen de meest voorkomende bomen in
het bos zijn.
Proefperceel
Het perceel waar de aannemer bezig is,
ziet men als een proefperceel. Na het kap-
pen volgt de gemeente de jonge bomen,
die tussen de oude bomen groeien. Deze
moeten op de duur de plaats innemen van
de gekapte bomen. Waar dit niet goed gaat
volgt een jaar later nieuwe aanplant. Ge-
kapte bomen in het gras worden wel met-
een vervangen. Slaagt het project dan
volgen in de komende jaren vergelijkbare
ingrepen in andere delen van het park.

Weetjes: Watervallei
en Ooievaarsnest

Dit jaar volgt een uitbreiding van de wa-

tervallei. De waterspeeltuin blijkt een
groot succes, waardoor voor uitbreiding is
gekozen. Nabij de volkstuinen staat een
ooievaarsnest. Mogelijk staat dit toch niet
helemaal op de goede plek. Daarom komt
een tweede nest op het volkstuincomplex
te staan. En nu maar hopen dat de ooi-
evaars dit nest weten te vinden.

Vragen of ideeën?
Heeft u vragen of ideeën over het Schol-
lebos dan kunt u informatie terugvinden
onder:  wijwillendit.nl/capelle-aan-den-
ijssel/project/de-toekomst-van het Schol-
lebos. Ook kunt u ons benaderen:
schenkel@capelsewijken.nl

Hof van Kralingen, aanzicht vanaf de 
Rotterdamse kant.

Met rood het omlijnde gebied waar kap-
werk plaatsvindt

Heikraan op IJsselpark
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Narcisstraat 

Met een groepje bewoners hebben wij via
maakcapelle.nl een kerstboom voor in de
straat aangevraagd. Ook hebben wij een
kleinschalige bijeenkomst georganiseerd
voor het versieren van de boom. Het doel
van dit initiatief is wat licht te brengen in
deze gekke tijden en wat gezelligheid voor
de buren en de kids. 

We hebben chocolademelk voor de kids ge-
schonken en glühwein voor de ouders. Ook
was er wat lekkers bij voor iedereen. De
kinderen hebben de boom versierd en het
was een gezellig moment. De boom heeft er
de hele maand december gestaan en we
hebben genoten van de prachtige boom en
van de gezelligheid met zijn allen. We be-
danken WOP Schenkel voor de bijdrage aan
dit initiatief!
Groeten, de bewoners van de Narcisstraat

Bouwactiviteiten
IJsselland 
Ziekenhuis
Nog steeds vinden veel  bouwklussen in het
ziekenhuis plaats. Maar er komt wel schot
in. IJsselland is doende met de laatste
bouwfase. Het betreft interne verbouwin-
gen, die eind 2022 gereed moeten zijn. Dan
is alles boven niveau 1 klaar voor de toe-
komst, zo laat de facilitair manager weten.
Daarna gaat het IJsselland ook kijken naar

een definitieve oplossing voor de bouwke-
ten, die op het voorterrein staan. Op de site
van het ziekenhuis (www.ysl.nl) kunt u over
de bouw informatie vinden via de zoekterm:
“bouwprojecten”. Mogelijk heeft u ook ge-
constateerd dat in 2021 de centrale hal is
verbouwd. Met onder andere als resultaat
het fraaie, nieuwe restaurant “IJsselplein”.

Bij IJsselplein zijn patiënten, bezoekers en
buurtgenoten welkom. Het aanbod van ge-
zonde voeding staat voorop.

Op de site van het ziekenhuis (www.ysl.nl)
kunt u over de bouw informatie vinden via
de zoekterm: bouwprojecten.

Het begint een traditie te
worden: samen de kerst-
boom op het speelplein
van de Korenmolen op-
zetten en versieren. 

Het was weer een heel ge-
slaagde middag waarin ie-
dereen kon meedoen met
versieren van de boom.  Te-
voren kregen de kinderen
om de voorpret te verhogen
een kerst-knutselpakketje.
Zo kun je thuis alvast be-
ginnen en met iets moois
naar buiten komen. Dat was
een schot in de roos en de
minikerstballen en kerst-
boompjes werden al lekker
versierd met glitters en ster-
retjes! 

Vele handen maken licht
werk, dat bleek maar weer:
de boom stond snel en ste-
vig, wie nog iets had droeg
bij met knutselspulletjes,
kerstversiering, snoeren en
lampjes. 

Net als vorig jaar was het
heel gezellig, de kinderen
lekker bezig en er werden
ook mee-knutselende ou-
ders gesignaleerd. Kerst-
mannetjes met een lolly
voor iedereen, koekjes,
kransjes en chocolaadjes
plus drinken voor de kinde-
ren verhoogden de feest-
vreugde. 

Met de jaarwisseling was
iedereen uitgenodigd om
kwart over 12 met zijn of
haar glaasje en oliebol naar
buiten te komen om de
buren een goed jaar te wen-
sen. 

Dat pakte leuk uit, hopelijk
ook iets dat voor herhaling
vatbaar is nu allerlei gezel-
lige oudejaarsavond ge-
woonten uit pre-
coronatijden lastiger zijn.

Zo is er toch een moment
van samenzijn en elkaar be-
groeten! 

Als het donker is, staat de
boom te stralen op ons
pleintje; extra leuk omdat
verlichten met ledlampjes
24/7 uur mogelijk is. Fijn
dat onze buren op de hoek
weer hun stopcontact be-
reikbaar maakten. Als je nu
’s avonds laat thuiskomt, is
onze kerstboom een echt
lichtpunt in een donkere
tijd!  Hij mag nog even blij-
ven… 

Annemiek Verheij

Kerstboom Korenmolen 2021  

Deze WOP-krant voor Schenkel 
verschijnt vier maal per jaar en wordt

huis-aan-huis bezorgd.
Redactie: 

het WOP-bestuur.
Correspondentieadres:

WOP-Schenkel
Bongerd 2A

2906 VK Capelle aan den IJssel
WOP-bestuur:

Alfred Heijkoop, voorzitter,
Hanke Boom
Luuk Schipper
Bernard Geise

schenkel@capelsewijken.nl

www.avwvakpers.nl

AVW 
Vakpers
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De gemeenteraad heeft, ondanks onge-
kend veel bezwaren van de bewoners
van de Florabuurt, besloten om de
bouwplannen van zo´n kleine 250 wo-
ningen in de buurt door te zetten. 

Deze woningen nemen de plaats in van veel
open ruimte en groen in de buurt. Vroeger
kenden we het steen voor steen principe,
maar dat is hier helemaal losgelaten. 

Een aantal bewoners van de Molenbuurt
heeft ook haar bedenkingen. Een woontoren
van 20 verdiepingen en nog andere wonin-
gen toevoegen aan de wijk levert veel extra
verkeersbewegingen op en de vrees bestaat
dat we straks de wijk niet meer uitkomen.
Gelukkig heeft de wethouder toegezegd een
onafhankelijk onderzoek naar de ontsluiting
van de wijk te laten uitvoeren. Maar ja, het
leed is al geschied. De bouw vindt toch
plaats. Ook al krijgen we gelijk dat we lan-

ger voor de verkeerslichten bij de Schenkel-
sedreef en het metrostation moeten wachten
om de wijk uit te komen, het zal de plannen
niet meer kunnen wijzigen. De stenen gaan
gestapeld worden. 

Ik merk dat een aantal betrokken bewoners
van de Florabuurt zeer teleurgesteld is. Ze
hebben veel tijd en energie gestoken in het
meedenken met de plannen. Uiteindelijk
staan ze nu met lege handen. Terwijl op 
LinkedIn ambtelijk een feestje gevierd
wordt over de overwinning, drogen zij hun
tranen. Dat is zeer pijnlijk.

Gelukkig is er wel een lichtpuntje. Een aan-
tal raadsleden heeft, mede op basis van het
machtsspel rondom dit dossier, besloten om
zich van hun huidige politieke partij af te
scheiden en een nieuwe partij te beginnen.
Martin van Gent, zelf inwoner van Schen-
kel, heeft hiertoe het initiatief genomen met
zijn partij Capels Bewoners Belang. 

Eindelijk mensen die de kant van de bewo-
ners durven kiezen. Zo wordt er toch nog
naar de bewoners geluisterd en is de in-
breng van de Buurtcoalitie niet helemaal
voor niets geweest!

Tineke Keuzenkamp
Bewoner Molenbuurt

Florabuurt krijgt broodnodige facelift, 
maar bewoners staan in de kou!

Hallo Buurtjes !
Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Zo
luidt een oud Nederlands gezegde. Mis-
schien zijn de ‘buurtjes’ hetzelfde geble-
ven, is het geluid ook hetzelfde..., je kunt
er met een nieuw jaar ook voor kiezen
alles weer eens met een andere ‘bril’ te
bekijken. Het kost vast moeite, want het
was het oude liedje! Weer ‘op slot’, wéér
Covid de boosdoener, nu in een ander
jasje, dat weer wel! Dus wel een nieuw
geluid? 

Omikron is de nieuwe buurman/buur-
vrouw, want zoals ik heb begrepen is het
niet de vraag óf je besmet wordt, maar
wannéér... Délen we ineens heel veel met
elkaar toch? Ik schrijf dit op vrijdag
14/1, over een paar uur weten we meer. 

Het nieuws van 16.00 meldt ineens dat
we nu wél zonder afspraak niet essenti-
ële winkels in mogen. Goed nieuws voor
heel veel mensen en ondernemers! Maar
horeca, theater, musea blijven blijkbaar,
op dit ogenblik, nog gesloten... pfff. In-
gewikkeld allemaal. Een nieuw geluid
dan? 

Wat duidelijk merkbaar is: het blijft lan-
ger licht!! Ben ik heel blij mee! Jullie
vast en zeker ook, in de ochtend al eer-
der licht en ook in de avonden langer
licht. De vogels zijn al vroeg hoorbaar en
ook op heldere avonden hebben de vo-
gels het druk! Ook de natuur gaat weer
open! Met kleine stapjes, zoiets als met
Oh, Oh, Omikron, (vrij en blij naar Oh,

Oh, Den Haag...) Een nieuw geluid dat is
duidelijk!

Mijn oproep is er niet minder nadrukke-
lijk bij: houd ogen open in je eigen buur-
tje! Té veel mensen, zo blijkt, hebben
grote hinder van Covid. De hoge besmet-
telijkheid van Omikron maakt jong en
oud nog voorzichtiger en velen sluiten
zich af, vereenzamen! 

Een samenleving van verschillende snel-
heden, voorzichtigheid naast onbevan-
genheid en terughoudendheid. Van
ontkenning en/of verdenking van com-
plottheorieën. Van afzondering en fliere-
fluitend door het leven gaan. Oeps,
Nederland is heel veelzijdig! 

Weet óók dat we met elkaar in Nederland
vérder willen en dat we op dit kleine
stukje aarde elkáár ook ruimte moeten
geven! Samen Nederland, samen de stad,
samen óns buurtje waar we veilig en ont-
spannen proberen te wonen, de kinderen
kunnen spelen. Met aandacht en een
extra handje-uit-de-mouwen voor oude-
ren en jongeren die er moeite mee heb-
ben in deze Oh-Oh-Omikron-tijd!! Dat
doen we met het motto:

DOEN!
Bernard Geise
0653 144296 

schenkel@capelsewijken.nl
. 

Al fietsend naar het Schollebos had ik
een toevallige ontmoeting met een en-
thousiaste wijkbewoner. 

Gewapend met papierprikker houdt hij al
langere tijd de bermen langs de paden
schoon. Leuk zulke ontmoetingen en hulde
aan deze bewoner. Maar ik weet ook dat
meer bewoners dit doen. Dus hulde aan alle
bewoners die onze woonomgeving schoon
houden. Misschien ook wat voor u? Afval-
grijpers, ringen en zelfs handschoenen zijn
na afspraak af te halen bij de gemeentewerf,
Groenendijk 10. Ook interesse?  Maak een
afspraak via de gemeentesite met zoekterm:
‘afvalgrijper’.

Hanke Boom 

Toevallige 
ontmoeting

Inspraak over de plannen met de 
Florabuurt.


