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Verslag online WOP-Schenkel vergadering 20 mei 2021 om 20.00 uur, vanwege Covid-19 niet in de 
Wel. 
Aanwezig/ingelogd 45 personen. 
 
Op de agenda stond het volgende: 

1. 20:00 uur: Opening 
2. 20.10-20.30 uur: Terugblik op het advies van de Buurtcoalitie   
3. 20.30-20.45 uur: Voortgang Schollebos 
4. 20.45-21.00 uur: WOP On Tour 
5. 21.00-21.15 uur: De ‘Opgaves’ van Schenkel 
6. 21.15-21.30 uur: Welke initiatieven zouden wijkbewoners op prijs stellen van het WOP? 
7. 21.30-22.00 uur: Rondvraag 
8. 22.00 uur:  Afronding 
 

1. Opening 
De voorzitter (Alfred Heijkoop) opent iets over achten de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Luuk Schipper, als vaste notulist, is verhinderd i.v.m. verjaardag. Hanke Boom neemt waar. 
De wijkkrant is vrij laat bezorgd i.v.m. corona van de bezorger. De bijdrage van Ger Keuzekamp 
schuift door naar de volgende uitgave. 
Fam. Hengstmengel zou de vergadering ook bijwonen, maar heeft zich alsnog afgemeld. 
T.a.v. vragen van het vorig verslag bladzijde 6 merkt Toos Spee (bewoonster Akkerwinde) dat de 
VVE’s niet kunnen wachten op Stadsverwarming. De verwachting is dat de CV-ketels op kortere 
termijn moeten worden vervangen. 
Wim Bik (bewoner) dankt de gemeente voor de afronding van zijn punten uit de vorige vergadering.  
 

2. Terugblik op het advies van de Buurtcoalitie; Florabuurt-on-Tour en verdere ontwikkelingen 
van de Florabuurt 

Voorzitter Alfred Heijkoop geeft een terugblik van de ervaringen met “Florabuurt-on-Tour” op 

initiatief van de buurtcoalitie. Om bewoners beter bij de gebiedsvisie te betrekken is in 2 weken tijd 

elk hofje aangedaan, uitgenodigd via een flyer. Op de dag zelf is nog aangebeld. De buurtcoalitie had 

de belangrijkste punten op papier gezet om deze met de bewoners te delen. Deze 

laagdrempeligheid zorgde voor veel reacties. Het resultaat: een grote lijst met punten, is inmiddels 

bij het college neergelegd. Naast reacties op de gebiedsvisie zitten er ook zaken tussen over de rol 

van Havensteder en over problemen in de buitenruimte (vuil, ratten, spelen). Goed om zo met 
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bewoners in contact te komen, de gemeente staat toch meer op afstand.  Naast de lijst met punten 

zijn ruim 250 inspraakreacties (meer dan ooit) ontvangen en naar gemeentehuis gestuurd. 

Vertrouwen is het sleutelwoord en dat missen veel bewoners. Denk aan de infoborden waarvan de 

plaatjes niet altijd kloppen. 

Menno Vinke (gemeente): 27 mei as. is er weer overleg met de buurtcoalitie. Waardering en dank 

voor deze inzet. We zijn hard met het verwerken van de reacties bezig. Laagdrempeligheid leidt ook 

tot de nodige kleinigheden (laaghangend fruit). Dit project heeft qua schaalgrote grote impact in het 

gebied. Het creëren van vertrouwen is best lastig dit vraagt veel inzet. Zoals gezegd: men is doende 

met de inspraakreacties en hopelijk kunnen we elkaar 27 mei in de ontwikkelingen vinden. 

Vervolgens geeft Alfred het woord aan Tineke Keuzenkamp en Toos Spee die resp. in de Molenbuurt 

en Akkerwinde acties hebben ondernomen. 

Tineke Keuzekamp: jullie hebben onze reactie gezien. Deze is mede ondertekend door 40 andere 

Molenbuurtbewoners. Daarnaast heeft er een stukje in AD gestaan. Onze belangen gaan met name 

over mobiliteit en sociale problemen, waarmee het bouwvolume in hoge mate conflicteert. Ze vond 

het bijzonder wat de coalitie heeft gedaan. Dat is participatie puur sang. Ze roept het gemeente 

bestuur op om hier naar te luisteren. 

Toos Spee heeft in de Akkerwinde via de VVE koepel bewoners benaderd. Hier speelt met name de 

hoogbouw en het verkeer. Vanuit de buurt de Kralingseweg oprijden is een groot probleem. 

Persoonlijk heeft ze zich gestort op probleem die ze ondervindt met de bestuurscultuur. 

Bernard Geise (WOP): een en ander grijpt in elkaar. Hij is bij elke hofjes sessie geweest. Door de 

laagdrempeligheid komt je bij de mensen over de “drempel”. Steeds opnieuw 10 tot 15 bewoners 

met uitschieters naar boven. Dan hoor je toch schrijnende zaken over het wooncomfort zoals: tocht 

in de woning en kou leiden in de winter. Waarom worden klachten niet goed afgewerkt. Hij doet een 

beroep op Havensteder om meer aandacht voor het welzijn van de bewoners te hebben.  

Harrie Baas (Havensteder): vraagt zich af of alle klachten wel bij Havensteder terecht komen. Zijn 

ervaring leert dat er meer klachten in de Wingerd dan in de Bongerd zijn. 

Miranda de Bus(Welzijn Capelle): Ik ging 1x mee. Mijn complimenten voor de aanpak en inzet. 

Vervolg bestuurlijke planning gebiedsvisie Florabuurt 
27 mei gesprek  
8 juni (thema avond gebiedsvisie) 
21 juni in de raadscommissie  
12 juli in de raad 
Toos Spee: nog 1 toevoeging vertrouwen dat mis ik ook, goed dat je dit inbracht. 

 

3. Voortgang Schollebos  
Hanke Boom informeert de aanwezigen over de stappen die tot nu toe zijn gezet, zoals het 

vaststellen van de toekomstvisie Schollebos. Het WOP is aangehaakt bij “De Vrienden van het 

Schollebos”. Andere partijen zijn o.a. de volkstuinvereniging, Stichting Natuur Vrienden (SNV), 

Pannenkoekhuis, Manege, WOP Schollevaar.  Menno meldt dat recent ook de Jeugdraad is gepolst 

en zich bij de “Vrienden” aansluit. De ‘vrienden’ bespreken relevante zaken over het beheer en de 

programmering van het Schollebos. 



 
 

Het WOP heeft o.a. ingebracht dat bewijzering en overzichtelijke hoofdroutes naar de voorzieningen 

van belang zijn. Ook is gemeld dat het ‘bos’ als recreatiegebied belangrijker wordt nu Capelle steeds 

verder verdicht. We hoeven alleen maar te denken aan de Florabuurt.  

De ‘vrienden’ hebben inmiddels tweemaal (digitaal) vergadert. Het WOP schrok bij de laatste 

meeting nogal van de dominerende rol van SNV en heeft dit inmiddels ook gemeld. Uitgangspunt is 

dat je op voet van gelijkwaardigheid met elkaar hoort te overleggen. 

Nico van Veen (-wijk-wethouder) denk ook eens aan de kinderboerderij. De huidige boerderij aan de 

’s Gravenweg ligt ongunstig (bereik, parkeren, snelfietsroute); en je kunt de paarden van de manege 

inzetten voor werk in het bos? 

Hanke: in de visie staat dat de locatie van kinderboerderij verder wordt onderzocht.  

Nico geeft aan dat het WOP zich niet te bescheiden moet opstellen. De gemeenteraad heeft een 

ruim bedrag beschikbaar gesteld. Denk groots, er is een fors bedrag beschikbaar! 

Er ontspon verder nog enige discussie over de kwaliteit van de bomen in het ‘bos’. En waarom is het 

niet gewoon een stadspark; denk bijv. aan Zuiderpark R’dam? Het ligt er tenslotte voor de bewoners. 

Dat er gele borden met veiligheidsrisico’s omtrent vallend takken/bomen staan hoort daar niet in 

thuis. De indertijd gekozen aanplant, hoog percentage essen, samen met de essentaksterfte en 

vernatting maakt dat rigoureuze kap met omvorming naar bodem-eigen beplanting noodzakelijk is. 

Daarnaast kan zeker gedacht worden aan meer overzicht en veiligheid van de –doorgaande- routes. 

  

4. Wop-on-Tour 
Bernard Geise aanhakend op het vorig punt: vertrouwen dat is wel erg belangrijk om verder te 
komen en dat is ook iets wat we met onze WOP-on-Tour uitdragen.  
Hanke Boom en Bernard zijn inmiddels op een zestal locaties in de wijk geweest en hebben per 
locatie zo’n tien tot twaalf bewoners gesproken. Daarbij horen we allerlei zaken aan en geven hun 
wensen/opmerkingen door aan de contactpersonen van de gemeente. Het is nuttig om op deze 
manier –laagdrempelig- informatie met bewoners te delen. Je wordt er allemaal wijzer van. Daags 
voordat we op de locatie onze tafeltjes en stoeltjes neerzetten nodigen we de omwonenden via een 
flyer uit, waarop ook een foto van de locatie staat.  
Op de dinsdagen 8 en 15 juni (19.00 tot 20.30 uur) willen wij weer twee buurtjes bezoeken. Wie wil 
ons ontvangen? 
Martin van Gent (raadslid-Schenkel bewoner) stelt voor om naar het Meidoornveld te komen. 
Bernard pakt dit op en samen met Martin gaan we kijken naar een passende plek. Een andere plek 
wordt de Jeu-de-Boules baan in de Dotterlei.  
 

5. De ‘Opgaves’ van Schenkel  
Kindlab (nieuw) 
Menno Vinke: men is druk doende met de opstart van het Kindlab in de Klimop. Het krijgt een eigen 
ingang. Over ongeveer 3 weken is de start gepland voor vooralsnog 2 dagen per week. In verband 
met Corona vervalt een echte opening. Het Kindlab gaat ook in de vakantie door en is wijk breed.  
Groen v. Prinsterschool is ook op de hoogte gebracht. 
De opzet is het Kindlab verder uit te bouwen met meer faciliteiten en verruiming opening. 
Dit zijn opgaven voor Welzijn en sleutelpersonen uit de wijk. 
Kindlab is een laagdrempelige voorziening waar voor de kinderen uit de wijk activiteiten worden 
georganiseerd. Welzijn zorgt nog voor een flyeractie in de wijk. 



 
 

Bernard Geise: bij onze WOP-on-Tour (8 en 15-6) nemen we deze info mee. Hij is blij met de inzet. 
 
Taalcoaches 

In verband met Corona zijn er uitsluitende digitaal lessen veelal op individuele basis. 
Zodra verruiming komt krijgt dit weer meer aandacht. De buurt heeft het nodig. 
 
Kwetsbare Meiden (Menno) 

Deze opgave staat opnieuw stil, vanwege het uitvallen van de deskundige bij Welzijn. Het onderwerp 
vraagt specifieke kennis en Welzijn heeft, sinds het wegvallen van de deskundigheid, hiervoor nog 
geen oplossing gevonden. 
Nico van Veen geeft aan dat hij hier moeite mee heeft en waarom is hij hierover niet is 
geïnformeerd? Hij geeft aan om van zijn hand hierover een mail naar Welzijn te sturen. 
Hij benadrukt dat jongeren in het algemeen meer aandacht nodig hebben. Miranda bevestigt dat de 
behoeft onder jongeren groot is. Denk o.a. aan muziek maken. Sturing bij kwetsbare meiden vraagt 
evenwel een veilige plek en deskundigheid. 
 

Eenzaamheid ouderen (Miranda) 

In verband met Corona zijn er geen initiatieven geweest. Opstart moet binnenkort weer mogelijk 

zijn. 

 

Afval/Spelen (Menno) 
In juni volgt opnieuw een opruimactie in de Florabuurt, waarbij de buurt is opgedeeld in 6 delen. Het 
gaat om de volgende data: 22 en 23 juni en 29 en 30 juni. Door spreiding moet de actie soepeler 
verlopen doen dan de vorige keer. We willen o.a. de kinderen erbij betrekken t.a.v. zwerfaval. 
Zorgen voor koffie ed. Samen doen staat voorop. 
 
Irado start samen met de gemeente actie “Recycling”. Veel afval kan nog prima een 2e leven krijgen. 
  
Project buurt moestuin (nieuwe opgave) 

Op 13 april is er een startoverleg geweest met o.a. Ria, Dijs en Alfred. De buurt moestuin bevordert 
de sociale cohesie (samen met je buren groente, kruiden verbouwen).  Maar het kan tot meer leiden 
kookcursus, educatie ed. Vervolg overleg staat gepland in juni. Het project uitbouwen en 
buurtbewoners enthousiasmeren.  
 
 
6. Welke initiatieven zouden wijkbewoners op prijs stellen van het WOP? 

 
- Opfleuren van de wijk 

Martin van Gent stelt voor om samen met bewoners de buitenruimte gezelliger en fleuriger te 
maken. Bloembollen die in het voorjaar hun kleurenpracht tonen is iets waar je vrolijk van wordt. 
Denk aan de veldjes in de Florabuurt maar ook elders. Als voorbeeld noemt hij de kleurrijke 
narcissen aan de Rozensingel. 
Bernard Geise haakt er op in door te zeggen dat dit voorstel ook prima bij WOP-on-Tour past. 
Ger Keuzenkamp (bewoner) memoreert nog de geplante krokussen bij de toegang naar de 
Molenbuurt. Die zijn indertijd op verzoek ingeplant in het kader van Ville Fleuri.  



 
 

Havensteder is eigenaar van een groot grasveld bij het Meidoornveld. Harrie Baas zegt toe dat hij 
nagaat of hier bollen kunnen komen. 
Alfred meldt dat initiatieven in de wijk, via aanvraag bij Maak Capelle, financieel kunnen worden 
ondersteunt. 
 
- Huis van de Wijk 

Salomon (stadsmarinier) meldt dat het Huis van de Wijk na verwachting binnenkort weer open gaat. 
Het is belangrijk hier tijdig op voor te sorteren. Denk aan: ruimte bieden aan ‘kwetsbare (alleen 
staande) moeders’ in het buurthuis; ‘Verwarde personen’ via het buurthuis hulp geven. De 
coronacrisis heeft dit probleem nijpender gemaakt. 
Alfred wijst op de specialistische aanpak van deze kwetsbare groepen. Hij geeft aan dat In het ‘potje‘ 
wijkleefbaarheidsbudget nog voldoende geld zit.  
Als WOP denken we ook nog aan de Super Schenkel Dag. Mogelijk kunnen we deze alsnog in 
september organiseren. En verder: als we iets kunnen bijdragen dan doen we dit graag. 
 
- Huttendorp (Martin) 

Normaal is er ieder jaar een huttendorp, Deze is in 2020 vervallen i.v.m. Corona. Hoe staat dit er nu 
voor? Alfred gaat dit na. 
 
- Website (Alfred) 

De Website geeft aan de website van Schenkel te willen verbeteren. Meer info en up-to-date 
houden is van belang. 
 
- Coöperatie ZonKacht Capelle (Ger Keuzekamp) 

Dit burgerinitiatief heeft als doel een bijdrage te leveren aan energietransitie. Als inwoner kun je 
meedoen aan een zonnedak. Voor informatie zie: www.zonkrachtcapelle.nl 
 
- IJsselpark 

Hoe is de status van het project IJsselpark. Nergens is recente informatie te vinden. Menno laat zich 
informeren. 
 

7. Rondvraag 
Mocht je wat in de wijk signaleren, laat het ons weten. Dit is altijd welkom. 

Gevraagd wordt om kopij voor de nieuwe wijkkrant. Dit in te leveren voor 15 september as. 
 
8. Sluiting 
Alfred sluit rond 22.00 uur de vergadering. Hopelijk de volgende keer weer een fysieke bijeenkomst. 

 


