
 
 

 

  

Aan:  

Bezoekers van WOP-Schenkel  

  

  

  

 
datum Kenmerk uw kenmerk/brief van Telefoonnummer 

27 november 2021 WOP-Schenkel/2021-07   
    
Onderwerp  behandeld door/e-mail  

Verslag vergadering 14 oktober 2021 
Aanwezig volgens presentielijst 24 personen. 

 

A.S. Heijkoop 
schenkel@capelsewijken.nl 

 
Agenda: 
 
Opening 
 
De voorzitter opent om 20.05 de vergadering en heet een ieder welkom.  
De eerste vergadering in het buurthuis weer na 2 jaar Online te hebben moeten vergaderen. 
 
Bernard Geise vraagt hoeveel Schenkelaars er zijn? Wat  15 personen blijkt te zijn. Hij vraagt of iemand nu iets 
te melden heeft i.p.v. achteraf bij de rondvraag. 
 
 
Mededelingen: 
 
- Ger Keuzenkamp 

De gemeente Capelle aan den IJssel helpt Capellenaren graag om te besparen op de energierekening. 

Met een financiële bijdrage van het Rijk kunnen 6000 Capelse huishoudens nu gemakkelijk energie 

besparen. Door mee te doen, draagt de Capellenaar bij aan vermindering van de uitstoot van CO2 en 

bespaart hij op zijn energierekening. Deze maatregelen kunnen een jaarlijkse besparing tot wel 

honderden euro’s opleveren op de energierekening. Capellenaren kunnen kiezen uit vier verschillende 

acties (1 actie per huishouden): 
 

Energiebox 
Bewoners besparen met eenvoudige maatregelen jaarlijks gemiddeld € 128,- op hun energierekening. 
Bijvoorbeeld door ledlampen te gebruiken, de temperatuur van hun koelkast en CV-ketel goed af te 
stellen en de verwarming ’s nachts lager te zetten. Bent u benieuwd hoeveel geld en energie ú kunt 
besparen? Maak dan een afspraak met één van de ervaren energiecoaches. 

Een energiecoach geeft telefonisch of bij u thuis persoonlijke tips. Tijdens het bezoek brengt de 
energiecoach een doos met energiebesparende producten mee. Wilt u alleen de doos met 
energiebesparende producten? Dat kan ook. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website 
energiebox.org/CapelleaandenIJssel. 

 
 

https://energiebox.org/CapelleaandenIJssel
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Workshopreeks van KlimaatGesprekken 
Het klimaat verandert. Niet ergens in de toekomst maar nú. Veel mensen maken zich daar zorgen over en 
willen bijdragen aan een oplossing. Maar hoe dan? De workshopreeks van KlimaatGesprekken helpt u op weg. 

In de workshopreeks van KlimaatGesprekken maakt u deel uit van een groep mensen die elkaar helpen en 
inspireren. In zes workshops van twee uur verkent u samen wat u kunt doen om uw leven klimaatvriendelijker 
in te richten, op een manier die past bij wat u wilt en kunt. Een coach ondersteunt daarbij en biedt praktische 
tips. U leert tevens hoe u een klimaatgesprek voert met uw gezin, uw vrienden of op het werk. Lijkt het u leuk 

om deel te nemen? Meld u dan aan voor de workshops via www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden. 
De gemeente Capelle aan den IJssel stelt 24 vouchers beschikbaar voor de workshops. Wilt u zelf klimaatcoach 
worden? De gemeente faciliteert de opleiding tot klimaatcoach voor twee Capellenaren. De opleiding start in 

november en zal plaatsvinden in Utrecht. Aanmelden om coach te worden kan via KlimaatGesprekken. 

Kijk voor meer informatie op www.klimaatgesprekken.nl of mail naar info@klimaatgesprekken.nl. 
Heeft u de workshops van KlimaatGesprekken gevolgd? En woont u in Capelle aan den IJssel? Dan kunt u met 

dit formulier uw inschrijfgeld terug krijgen. Let op, dit geldt voor de eerste 24 deelnemers. 
 
 

€ 90,- korting op producten naar keuze bij de WoonWijzerWinkel 
WoonWijzerWinkel informeert over duurzame oplossingen. De WoonWijzerWinkel is er er ook voor inwoners 
van Capelle aan den IJssel die hun leefomgeving willen verduurzamen. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen 
aan een duurzame toekomst en dat u met een kleine stap al een groot verschil kunt maken. Hoe meer inwoners 
er meedoen. Hoe meer we kunnen bereiken! 

Wist u dat u met hele simpele, kleine maatregelen al flink kunt besparen op uw energierekening? Deze kleine 
maatregelen zijn vaak door u zelf uit te voeren. Dat is beter voor het klimaat én voor uw portemonnee. Als 
woningeigenaar van een koopwoning in Capelle aan den IJssel ontvangt u vanuit de gemeente Capelle aan den 
IJssel een kortingscode CAPELLE2021 waarmee u energiebesparende producten t.w.v. 90,- euro kunt 
aanschaffen. U kunt de korting inwisselen op de webshop van de WoonWijzerWinkel, het Regionale 
Energieloket van de gemeente Capelle aan den IJssel. U maakt de box op maat, dus u kiest alleen voor 
producten die bij u en uw woning passen. Denk aan tochtstrips, een waterbesparende douchekop, ledlampen 
en nog veel meer. Kunt u niet kiezen? Dan zijn er ook standaard boxen beschikbaar op de webshop. 
Bekijk de actiepagina www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel voor de voorwaarden en de uitleg. Er zijn 
een beperkt aantal codes beschikbaar en op is op, dus wees er snel bij! 
 

EnergyWebinar van Buurkracht 
Wilt u comfortabel wonen met lagere energielasten? Stichting Buurkracht organiseert op 9 november om 19.30 
uur een EnergyWebinar voor de inwoners van Capelle aan den IJssel. Meld u nu gratis aan en krijg meer grip op 
uw energieverbruik. 

U krijgt tijdens de webinar 10 tips en inzicht in de voor u slimste stappen naar een lager energieverbruik. Wat 
kunt u zelf doen voor weinig geld en wat is er binnen de gemeente mogelijk om uw lasten te verlagen? U hoort 
het allemaal. Het maximale aantal deelnemers is 250. Het EnergyWebinar is op dinsdag 9 november om 19.30 
uur en duurt ongeveer 60 minuten. Na aanmelding krijgt u de link vanzelf toegestuurd. 
Bekijk de actiepagina en meld u aan via www.buurkracht.nl/ew-capelleaandenijssel. 
 
 
- Mijnheer van den Bosch  
meldt dat het in de winkelstrip niet zo leuk is om een winkel te hebben. Dit ivm de vele (hang)jongeren die daar 
regelmatig zijn. Er wordt gedeald, bier gedronken etc. 

http://www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden
https://www.klimaatgesprekken.nl/workshopreeks-volgen/trainingen/
https://www.klimaatgesprekken.nl/
mailto:info@klimaatgesprekken.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJoBrkcUfxWejh8fO55AOGZDqY7S_N0078a9og6EFdwzCp5w/viewform
http://www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel
https://www.buurkracht.nl/ew-capelleaandenijssel/
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Salomon Haile (Stadsmarinier) meldt dat BOA’s wel aanwezig zijn en proberen te handhaven. Feit is dat het een 
kat en muisspel met de daar aanwezige jeugd is. Conner van Velde (Handhaving) neemt contact op met de heer 
van den Bosch. Voorzitter meldt dat er ook nog een overkoepelend overleg is het zgn. SOS (Samen Op Straat) 
overleg waarin Salomon, Welzijn Capelle, Handhaving, Politie en Havensteder aan deelnemen. 
Mevrouw Hoes doet de suggestie om in dat overleg ook een bewoner er bij te hebben. Bernhard Geise vindt dat 
de vraag tot actie moeten leiden. Salomon zegt dat dit ook gebeurd o.a. in het SOS overleg.  
Volgens mevrouw Hoes weten een heleboel mensen Handhaving niet te vinden. Miranda de Bus wijkcoach 
Welzijn Capelle meldt dat er ook een spreekuur is met Harrie Baas.  
Martin van Gent meldt dat de bereikbarheid van Handhaving in de avond en weekend heel slecht is.  
 
- Wim Bik  
heeft lijst ingediend met klachten over groen onderhoud, dode bomen, camera bij bruggetje, fietspad wat er niet 
is etc. Ook is er veelvuldig geluidsoverlast van Eurostars. Er wordt ondanks klachten niet gehandhaafd. 
Nancy (Gemeente) pakt de lijst van Wim op om te kijken wat er wel en niet aan acties is gedaan. 
Conner van Velde (Handhaving) geeft aan bezig te zijn met de overlast op het parkeerterrein. 
Het zijn echter mensen die moeilijk te benaderen zijn en daar is veel extra inzet voor nodig vanwege de 
veiligheid. Salomon geeft aan dat het een heel complexe zaak is. Er zijn ook aanhoudingen gedaan en het wordt 
heel serieus genomen. Alfred vraagt om terugkoppeling. 
 
- Miranda de Bus  
geeft aan dat er een lief en leed straatje project is. Het eerste straat is geopend in de Rondelen. Ze krijgen een 
budget van € 150,- om een buur die het nodig heeft een attentie te geven. Doel is om dit Capelle breed uit te 
zetten.  
Willy geeft aan dat het moeilijk is om in onze buurt de Florabuurt dit soort signalen te vinden.  
Het vooral hebben van een mooi buurt/ontmoetingspark is dus hier van belang. 

 
- Mevrouw de Spee 
meldt een verkeerde vermelding in het vorige verslag. Dit zal aangepast worden. 
 
Voorzitter bedankt een iedereen voor de bijdrage aan de nu wel zeer volle krant.  
Tevens verzoek om wederom voor de volgende krant kopij aan te leveren. 
 
 
Ontwikkelingen van de Florabuurt 
Hoe hoog wordt flat zuidzijde. Een deel is gepland op 20 hoog, het tweede deel is 6 hoog. 
Er komt een tijdelijke oplossing voor buurthuis en huisartsenpraktijk.  
 
Mijnheer van den Bosch vraagt waarom al het bouwverkeer voor Aafje via de Bongerd verloopt. Dit is besloten 
door de bouwdirectie met toestemming van de gemeente Capelle aan den IJssel. 
 
Wim Bik geeft aan dat er een klankbordgroep komt voor nieuwbouw bij Antes - Parnassia. 
 
Alfred geeft aan dat er voor de Florabuurt diverse overleggen zijn geweest met gemeente.  
Het Welzijnsblok wat oorspronkelijk 8 hoog was, wordt nu 4 hoog.  
 
Ria Hoes geeft aan wat de bevindingen zijn van het IKC in Rotterdam. De vergelijking met wat Pameijer hier wil 
realiseren gaat volledig mank. Het IKC daar bestaat uit diverse scholen, dagopvang, opvang voor gehandicapten 
kinderen en is heel groots opgezet. Dit alles op een terrein wat afgesloten is en veel buitenruimte heeft. Alle 
disciplines maken gebruik van één ingang. 
 
Menno Vinke (Gemeente) geeft aan dat het prijzenswaardig is dat de buurtcoalitie daar is gaan kijken echter 
de situatie met hier is niet vergelijkbaar. Alfred geeft aan dat o.a. het halen en brengen van de gehandicapten 
kinderen een probleem is op de openbare weg. Ook de beoogde speelruimte kan een probleem zijn. 
 
Menno meldt dat er binnenkort een gesprek komt tussen gemeente Pameijer, scholen en gemeente  
over het IKC en nodigt Ria uit daar bij aan te sluiten. 
Er is ook nog overleg geweest met 2 wethouders te weten Ans Hartnagel en Maarten Struivenberg. 
Dit overleg gaat herhaald plaatsvinden. Ook zijn we als Buurtcoalitie nog bij de raadsleden uitgenodigd geweest 
in een zogeheten benen op tafel (BOT) sessie. 
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Luuk geeft aan dat met name de setting niet zo leuk was. Het was een besloten vergadering met de raadsleden.  
Desgevraagd geeft Menno aan dat het niet aan de gemeente is om hier verslaglegging over te doen. Het is aan 
de buurtcoalitie om dit via bv het WOP te communiceren.  Het is de bedoeling om de dialoog aan te gaan en om 
vrijuit te kunnen spreken. Ger geeft aan dat er een grote groep, ca 40, Molenbuurt bewoners nu niet gehoord is. 
De vraag is of deze groep dus niet ook in de Buurtcoalitie zitting moet nemen. 
 
Voorzitter Alfred Heijkoop stelt voor de agenda punten WOP On Tour, Opgaves en Rondvraag  
te laten vallen vanwege de tijd. 
 
  
Activiteiten:  
Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
 
Alfred geeft aan dat er nog voldoende wijkleefbaarheidsbudget is. 
 
 
Vraag is om activiteiten voor de wijk kenbaar te maken. 
 
Rondvraag 
De boilers van de Havensteder flats krijgen sinds deze week geen signaal meer van Eneco 
om in de nachtstand op te warmen. Verzoek aan Havensteder om hier direct actie te ondernemen zodat dit 
integraal wordt opgelost.  
Ger geeft aan dat er een klankbordgroep is voor energiebesparing. Ook Bloemenbuurt etc. 
kan zich aanmelden bij Ger en WOP.  
Toos Spee vindt het niet concreet genoeg en vraagt zich af wat de inbreng van de buurtcoalitie is m.b.t.  
de Florabuurt.  
Alfred geeft aan dat we vinden dat er nog steeds te veel stenen en te weinig buitenruime beschikbaar blijft. 
We zijn echter als Buurtcoalitie nog steeds tegen de plannen die er nu liggen.  
Henk Tiesma,D66, geeft aan dat dit in de gemeenteraad goed is overgekomen. 
 
22.00 uur: Afronding 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en deelt mede dat de volgende vergadering 
gepland staat op 16 december. 

 
 


