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Agenda: 
 
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 vergadering 14 oktober:  
- Toos Spee merkt op dat haar opmerking over het vorige verslag ontbreekt. Ook staat het volledige verslag 

niet op de site. 
- Ger Keuzekamp meldt dat in het verslag abusievelijk “Klankbordgroep Energiebesparing” staat, dit moet zijn: 

Klankbordgroep Warmtetransitie. 
 
 
Mededelingen: 
Wim Bik: 
Complimenten aan José (Middelkoop). 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 Papiermolen via bruggetje naar het 
sportpark loopt, in Google Maps als fiets-/bromfietsroute wordt benoemt. Vooral tijdens de priklocatie 
Schenkelhal maakten hier velen (brom)fietsend gebruik van. Niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk i.v.m. 
tuinuitgangen. Nu de hal opnieuw priklocatie wordt kan dit opnieuw tot problemen leiden. Gemeente voorziet 
vooralsnog niet in een oplossing. 
 
Alfred Heijkoop geeft aan dat er nog voldoende wijkleefbaarheidsbudget is.  
Zijn er nog initiatieven en activiteiten voor de wijk dan deze gaarne op “Maak Capelle” aanmelden. 
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Laatste ontwikkeling Florabuurt: 
 
Voorzitter:  
Ondanks het stevig verzet tegen de plannen is dinsdag 14/12 het besluit in de gemeenteraad gevallen dat de 
plannen toch doorgaan. 
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 Wingerd 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.  
Wim Bik spreekt zijn zorgen uit over de toename van verkeersdrukte met name op het kruispunt Kralingseweg / 
Schenkelsedreef. Hoe gaat de gemeente om met de toename van deze verkeersbewegingen. 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 Akkerwinde/Haagwinde komt. De Haagwinde en 
Akkerwinde bewoners zien alleen maar nadelen 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 kunnen zijn, maar geeft aan alleen iets te ondernemen als het nog kansrijk is. 
Voor wat betreft de bouw van Aafje merkt hij op dat het heel moeilijk 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 compensatie krijgen. Het antwoord van wethouder van Veen hierop is nee. 
 
 
Het Schollebos:  
 
Hanke Boom: 
Afgelopen dinsdag is er weer een bijeenkomst van “Vrienden Schollebos” geweest. De aanvankelijke moeizaam 
verlopende vergaderingen gaan nu beter. Er komt een aantal 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 gehouden. 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 volgend jaar uitgebreid. 
Na de jaarwisseling (januari-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 
soortensamenstelling 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 biodiversiteit. Hanke zegt dat dit ook de bedoeling is. 
Ook merkt Wim op dat er zomers veel barbecue afval ligt. Gaarne aandacht daarvoor.  
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 ook een 
aandachtspunt is. 
 
 
Blik vooruit naar 2022: 
 
Voorzitter: Wat vinden we met elkaar dat volgend jaar moet gebeuren: 
Wim Bik enerzijds de energietransitie en uiteraard de ontwikkelingen in het middengebied van de Florabuurt. 
Maar denk ook aan de komende ontwikkelingen op het Bavo terrein, zoals nieuwbouw voor ouderenzorg.  
De gemeente heeft bij de voor auto’s afgesloten brug naar Zevenkamp een camera geplaatst. Echter tot heden 
constateert Wim geen verbetering. Bij navraag bleek dat de betrokkenen in de gemeente hier niets vanaf weten. 
Jose gaat na welke afspraken hierover zijn gemaakt. 
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 gegooid. Wim is voor de transitie altijd te benaderen. 
Wim Bik heeft navraag gedaan over het vervangen van de riolering in de Molenbuurt. In het grootste deel van de 
buurt gebeurt de komende 5 jaar niets. Wel staan de Beltmolen en mogelijk de Zaagmolen op het programma. 
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Alfred geeft aan dat het WOP met dezelfde energie doorgaat met het maken van de wijkkrant. 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. Eventuele locaties: 
Wilgenbuurt en Aldi (Bloemenbuurt). 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 gepland. Te weten op 18-6-2022. 
Ook is het WOP bezig om een opleiding te volgen, 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 gemeente groen gaan 
adopteren. Hij heeft een enkel voorbeeld en kan zo nodig tussen betrokkenen 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 bewoners 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 samenwerking 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. 
Wim Bik merkt op dat komend jaar het voetpad langs de Nieuwerkerksetocht wordt verbeterd. De overlast van 
ganzenpoep vooral op voetpad langs Eurostars ervaren velen als hinderlijk. Welke nadere maatregelen worden 
ondernomen 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 gemeente?   
 
Rondvraag: 
- 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 hert Buurthuis. 


