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Een uitgave van AVW Vakpers in opdracht van het 
Wijk Overleg Platform Schenkel               Jaargang 2022 nr. 2 - mei 2022

Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 12 mei 2022 om 20.00 uur vergadert het
Wijkoverlegplatform Schenkel in het buurthuis De Wel.

Op de agenda:
• Kansen in Schenkel
• Buurttuin de Flora
• Activiteiten WOP

Wij hopen u te ontmoeten op donderdagavond 12 mei.
Met vriendelijke groet, 

WOP Schenkel

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen van het flat Wilgenhoek 40 t/m 88. 
Uit meerdere goede inzendingen is mevrouw B. Lips getrokken, gefeliciteerd!

De nieuwe foto: Weet u waar deze foto is genomen? 
Onder de goede inzendingen verloten wij een cadeau-
bon van € 15,00. 
Stuur uw foto en/of oplossing vóór 1 juli 2022 naar
schenkel@capelsewijken.nl
of naar: Buurthuis De Wel, 
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK, Capelle aan den IJssel

Vergader-
schema 2022

12 - 05 - 2022
08 - 09 - 2022
15 - 12 - 2022
Tijd:
20.00 - 22.00 uur

Als de maatre-
gelen het toe-
staan zullen de
vergaderingen in
het buurthuis
plaats vinden,
anders online.

Langzaam komen na twee jaar Corona
de activiteiten weer terug. We gaan zelfs
weer een Super Schenkel Dag organise-
ren. 

Op 24 juni in het buurthuis voor de senioren
en op 25 juni op het speelveld van Bon-
gerd/Dotterlei. 

De opgaveteams komen allemaal weer bij
elkaar, het buurthuis en het wijkrestaurant
weer open als vanouds. Het werk in de
buurttuin is nu echt gestart.

Voor en door de wijk is ons motto. De kring
wordt langzaam groter, iets waar we als
wijk zeker trots op mogen zijn. Een wijk
waar genoeg gebeurt, die aandacht nodig
heeft maar ook een wijk met veel kansen.
We zien meerdere kansen die we willen ont-
wikkelen en uitvoeren maar het ontbreekt
ons aan tijd.

Een van die kansen zijn de speelplaatsen.
Op meerdere plekken in de wijk aanwezig,

maar staan ze nog wel op de goede plek, is
er voor ieder kind nog genoeg uitdaging,
zijn ze nog goed en veilig, kortom kan het
beter? 

Gezondheid, minder
eenzaamheid,

schoon, scholing,
stages en nog veel

meer kansen.
Helpt u mee werken aan een levend, leuker
en veiliger Schenkel? Komt u dan naar de
vergadering van 12 mei. Wij willen graag
samenwerken voor onze wijk.

Alfred Heijkoop
Voorzitter WOP Schenkel

Schenkel zoekt versterking 



Op 10 februari 2022 om 20.00 uur ver-
gadert het Wijkoverlegplatform Schen-
kel. Door Covid-19/Corona niet in het
buurthuis de Wel maar online.

20:00 uur: Opening 
(Ingelogd 18 personen)
Voorzitter Alfred Heijkoop opent om 20.00
uur de vergadering en heet een ieder van
harte welkom op de 1e vergadering van
2022. Helaas weer on-line. De kans op be-
smettingen is te hoog om fysiek te vergade-
ren. Dank aan allen voor kopij in de WOP
krant en dank aan de samenstellers.

Mededelingen:
Afmeldingen. Menno Vinke ( ziek) en Nico
van Veen (andere vergadering).
Klein foutje in de krant Watermolen moet
Windmolen zijn.
Ruud heeft foto vorige keer wel goed gera-
den en krijgt alsnog de cadeaubon.

Verslag 16-12-2021: Geen opmerkingen.

Meldingen van Wim Bik: 
Wim heeft rondje gelopen met José Middel-
koop in verband met de verloedering van
het groen rondom het sportpark. Met name
de bramenstruiken woekeren weelderig.
Wim heeft contact gehad met Johan van
Zijl. Deze houdt veel slagen om de arm en
zegt zo nodig de bramenstruiken in te kor-
ten. Echter dan groeien ze vaak nog harder,
wat hij ook onderkende. Johan zegt dat er
een ‘potje’ voor moet zijn om dat allemaal
weg te kunnen halen. De enige oplossing is
alles uitgraven en opnieuw aanplanten.
Johan gaat kijken wat hij kan doen, maar
dat vindt Wim een te vage toezegging. De
verloedering van het sportpark zien we nu
al een aantal jaren en Wim wil nu wel eens
concrete toezeggingen hebben.. Ook komen
delen van het groen rond het sportpark
onder water te staan, dit tast de begroeiing
aan. Ook hier krijgt Wim hetzelfde verhaal,
we weten het en gaan kijken wat we kunnen
doen, maar er is geen potje voor. Ganzen er
zijn er 28 geteld maar concrete toezeggin-
gen over beheer ook hier niet. Wel erg jam-
mer dat de wethouder er niet is want dan
had hij hem daar op kunnen aanspreken. 

Er zijn afspraken gemaakt over de camera
die bij overgang Poortmolen naar de wijk
Oosterflank hangt. Echter geen ambtenaar
weet wat de toezeggingen zijn. Het gevolg
is dat al die jaren niets met de camera wordt
gedaan. De buurt zit met een niet werkende
camera, terwijl structurele maatregelen
nodig zijn. Inzaaien van wilde bloemen
t.b.v. de biodiversiteit. Wat gaat gemeente

hieraan doen? Ook hier zijn nog geen con-
crete toezeggingen gedaan. 

Tenslotte blijft de vraag staan, wat gaat de
gemeente doen aan de overlast van Euro-
stars op het parkeerterrein?
Nancy Rayman: voor wat betreft de bloe-
men. Dit heeft ze bij Johan neergelegd. Hij
gaat na hoe dit is in te passen binnen de hui-
dige budgetten die toegekend zijn voor on-
derhoud en aanplanten van groen. Nancy
gaat er vanuit dat hij ook iets met deze
vraag gaat doen. Er moet een structureel
plan komen voor het bestrijden van bramen-
struiken. Alfred neemt dit ook op met Nico
om te kijken welke actie de gemeente gaat
ondernemen.

20.10-20.40 uur: “Buurttuin Flora” 
Dijs Verhagen. Bij de buurttuin staat een
bord, dat bij de opening van de tuin is ge-
schilderd. Valt dit bord op?
Volgens Bernard Geise zie je het prima
staan. Dijs: als je het niet weet moet je een
beetje zoeken. Doel van de tuin is om
samen met de buurt groenten, kruiden of
planten te kweken voor gezamenlijk ge-
bruik. Iedereen in de buurt mag er van mee
profiteren. Op dit moment is er elke 2
weken een vergadering met goede onder-
steuning van Havensteder, WOP, buurthuis
en gemeente. Er staan borden dat het terrein
verboden is voor honden. Ik nodig u uit om
te komen kijken. Alfred merkt op dat het
pas echt leuk wordt als de eerste schop de
grond in gaat en men samen iets moois van
maakt. Ca. 12 omwonende staan te trappe-
len. Ria Hoes merkt op dat het goed is om
het mailadres te vermelden. Dit is: buurt
tuin.flora@gmail.com.
Bernard Geise merkt op dat de jeu de boules
baan vlak bij is en roept actieve spelers op.

20.40-21.10 uur: Energietransitie 
Ger Keuzekamp (Energie Collectief Ca-
pelle). Het laatste document is Energietran-
sitie Warmte. Deze ligt nu ter goedkeuring
bij de commissie Stadsontwikkeling van de
gemeente en komt ter besluitvorming op 16
maart in de raad. Hierin staat o.a. hoe wij in
de komende decennia van het aardgas af-
gaan. De Florabuurt staat als eerste gepland
(voor 2028) en de Molenbuurt in 2030. Ook
vindt er verkenning plaats voor de Akker-
en Haagwinde en omgeving. Bewoners die
mee willen denken zijn van harte welkom
om mee te doen in de klankbordgroep. Ger
schets zijn eigen situatie (Beltmolen) waar-
bij hij recentelijk van het gas is afgegaan en
overgestapt is op een lage temperaturen
warmtepomp (ca 35-40 gr). Dit is pas te
doen na het nemen van voldoende isolatie
maatregelen. Verder is zijn elektra aanslui-
ting aangepast naar 3x25 Amp. Luuk Schip-
per vraagt of er voldoende capaciteit op het
elektriciteitsnet is als we bijv. allemaal elek-
trisch gaan koken. Ger ongetwijfeld zal ook
hieraan iets moeten gebeuren, denk alleen

maar aan elektrisch rijden. Henk Tiesma
geeft aan dat Stedin fors in verzwaring van
het net gaat investeren. Albert Curvers ver-
wacht inderdaad problemen met het net. Hij
voorziet ook veel problemen en kosten voor
de bewoners. Alles is nog erg vaag. Ger
geeft aan dat veel nog in onderzoek is.
Hierna volgde een interessante discussie
over ervaringen van Ger en ontwikkeling in
de markt en het toekomstig warmtenet. Ger
is te allen tijde bereid om persoonlijk infor-
matie uit te wisselen. Alfred constateert dat
het onderwerp vaker bij ons op de agenda
komt te staan. Hij dankt Ger voor zijn in-
breng.
    
21.10-21.40 uur: Activiteiten WOP
Hanke Boom heeft foto’s gemaakt van de
fietspaden rond het sportpark en in het
Schollebos. Je ziet hierop veel sporen van
onderhoudsmachines langs de paden en in
de bochten. Soms zijn het diepe sporen die
gevaarlijk zijn. Je zult er als fietser maar in
terecht komen. Wat kunnen we hier aan
doen? Wim Bik geeft aan dat hij dat ook al
eens bij wethouder Wilson heeft aange-
kaart. Hij adviseert de gegevens naar de
wethouder toe te sturen. Hanke merkt op
dat we dit al twee jaar roepen en geen ver-
anderingen zien. Nancy Rayman kent het
probleem en de betreffende chauffeurs wor-
den er op aangesproken, maar het is heel
lastig om de juiste te vinden. Ze geven el-
kaar vaak de schuld. Dat betekent voor de
afdeling dat bij ieder werk, vooraf en ach-
teraf, een momentopname moet worden ge-
maakt. Monitoren werkt niet. Hanke merkt
op dat hij gezien heeft hoe de fa. Reijm
nieuwe bomen heeft aangeplant. Het betref-
fende voertuig met kraantje en trekker was
welhaast 12 m lang en dat krijg je met geen
mogelijkheid door de bochten. Nb. er reed
ook een wagen van de gemeente bij. Wim
Bik geeft aan dat hij hierover ook veel
klachten van buurtbewoners hoort. Nancy
stelt voor om het probleem met wethouders
van Veen en Wilson te bespreken en plan
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Verslag WOP vergadering 10-02-2022

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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van aanpak maken om het op te lossen. Al-
fred hoe trekken we dit vlot en vraagt
Nancy contact te houden over dit onder-
werp. 
Hanke: Het Schollebos kent soortgelijke
problemen. Het NZ pad (pannenkoekhuis-
Schollevaar) verbreden is tot zijn verbazing
door het college afgewezen. Gisteren nieuw
overleg over het Schollebos gehad. Er lopen
allerlei acties die allen in een opstartfase
verkeren.

Violierstraat aanleg speelplaatsje
Namens het WOP heeft Hanke Boom ge-
tracht om samen met de gemeente onder de
omwonenden onderzoek te doen naar de
realisatie van een speelplaatsje. Dit proces
is helaas gestrand. Het WOP gaat nu samen
met enkele bewoners aan de slag. Er wordt
een enquête onder omwonenden uitgezet.
Hij vindt het jammer dat de gemeente zo af-
standelijk met de participatie omgaat.

WOP-on-tour
30 maart staat het WOP in de Korenmolen
en 6 april in de Fresiastraat (Aldi). De uit-
nodigingen voor de omwonenden volgen.
Wim Bik betreft nieuwbouw ontwikkelin-
gen op het terrein van Parassia/Antes. Zodra
de ontwikkelingen concreet worden onder-
neemt Antes zelf actie richting bewoners.
Alfred geeft aan dat de WOP on tour veel
extra informatie uit de wijk van bewoners
geeft, die we anders niet zouden horen of
zien. Hanke zegt ook voor wat betreft de
nieuwbouw Aafje de vinger aan de pols te
houden.

Ouderen dag: 25 maart (onder voorbe-
houd) kijken of we weer veilig iets kunnen
organiseren.

Kopij voor de wijkkrant: gaarne insturen
voor medio april, zodat eind april de WOP
krant gemaakt kan worden.

Super Schenkel Dag. We kijken wat moge-
lijk is binnen de regelgeving. De buurt heeft
het nodig.

Buurthuis: Loopt gelukkig weer goed. Al-
lerlei groepen komen weer. Het buurthuis is
op zoek naar vrijwilligers al is het maar
voor een paar uurtjes achter de bar.

Bernard. Doet oproep voor Jeux de Boule
baan. Meld je op schenkel@capelleaanden
ijssel.nl dan kunnen we aan de slag.

21.40-22.00 uur: Rondvraag
Ger Keuzekamp merkt op dat hij iemand uit
Oostgaarde gesproken heeft met compli-
menten over het WOP Schenkel krantje van
iemand uit Oostgaarde.
Tineke Winkels wil graag info en samen-
werking bij Wop on-Tour. Bernard zegt dit
toe.

22.00 uur: Afronding
Bedankt voor jullie aanwezigheid 12 mei is
nieuw overleg. Hopelijk in het buurthuis.

WOP en
Buurthuis
zoeken vrijwilligers 
Voor activiteiten in de wijk zoekt het
WOP en het buurthuis actieve buurtbe-
woners die willen helpen.

Het belangrijkste is dat je makkelijk en
graag contact hebt met andere mensen en
dat je het leuk vindt om op positieve een
creatieve wijze aan de slag wil.

Wat vragen wij nog meer:
    Eigen initiatief tonen
    Positieve houding
    Samenwerken in een team
Wilt u helpen? Neemt u dan contact op met 
Alfred Heijkoop, 06-51362384
alfred.heijkoop@planet.nlOp de volgende zaterdag staan de deuren

van het Beijerinck gemaal aan de Bermweg
weer open: 21 mei, 13 augustus en 10 sep-
tember. Noteer dit in uw agenda Om 13.00
gaan de machine aan. Ze blijven tot onge-
veer 16.00 uur draaien. Het is een mooi ge-
zicht om de 85 jaar oude gemalen hun werk
te zien doen. De stichting zoekt nog nieuwe
machinisten. Misschien is dit wat voor u.

Nieuws van het
Beijerinck gemaal

In februari hebben diverse stormen het
bos geteisterd. Veel bomen zijn omge-
waaid of beschadigd. 

Het was een grote klus om de paden veilig
te maken. In het bos zelf zijn de sporen van
de storm nog steeds te zien, zoals half om-
gevallen bomen. Lang niet alles in het bos
wordt opgeruimd. Dood hout blijft op de
bodem achter en zorgt voor ‘nieuw’ leven.

Insectenhotels
Langs het fiets-/voetpad achter de Capelse-
weg is een nieuwe insectenstrook gemaakt.
Grondbulten met ingegraven stammen

(foto) moet ruimte geven aan insecten. De
grond rondom is ingezaaid met bloeiende
planten. Dit moet straks een fleurig beeld
geven. Door het gebied komt een graspad
te lopen, zodat wandelaars van de bloeide
planten en insecten kunnen genieten.

Insecten hotels

Hindernisbaan

Schollebos nieuws
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Eind maart heeft de buurttuin aan de
Dotterlei zijn vorm gekregen. Een 250
m² grote tuin met 4 royale bakken en
een fijne centrale ontmoetingsruimte. 

Kort daarna, op 8 april, is het tuinseizoen
gestart. Dat was een feestelijke bijeenkomst
waarbij de eerste plantjes de grond in gin-
gen. Velen hielpen al mee en het weer
werkte ook nog eens mee. Voorlopig wordt
er elke zaterdag van 11.00 tot ca 14.00 uur
getuinierd, maar ook gezellig gekletst. 
De grote picknickbank op de ontmoetings-
ruimte doet hier dienst voor. Zelfs koffie
kan ter plaatse worden gemaakt. Afgelopen
week hebben de tuinders de omheining ge-
plaatst. Hiermee heeft de buurttuin zijn
eigen plekje aan de Dotterlei gekregen. Nu
maar hopen dat het weer meewerkt en de
plantjes snel laat groeien. 

Bij het tot stand komen van de buurttuin
mag de rol van de wijkbeheerder van Ha-

vensteder, Harry Baas, niet onvermeld blij-
ven. Harry heeft voor een opslagruimte ge-
zorgd incl. tuingereedschap. Hij stuurde

AllGroen aan die de tuin heeft aangelegd.
Van het begin af aan konden wij op Harry
rekenen.

Buurttuin Flora

Brood voor de vogeltjes? 

Meer gasten  
eten mee!

Duiven, ratten, muizen en 
ander ongedierte komen op 
voedsel af. Gooi daarom geen 
brood of etensresten op straat. 
 
Wilt u iets goeds doen met uw 
oude brood? Gooi het in een 
broodbak. Op broodnodig.co 
ziet u waar broodbakken staan.

Weetjes:
•  Eén duif poept 14 kilo per jaar. 

Die poep zit vol met bacteriën 
waar u ziek van kan worden.

•  U kunt ziektes oplopen door 
muizen en ratten. Maar ook 
een huisdier kan door deze 
dieren een ziekte oplopen.
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De jaarlijkse Super Schenkel Dag voor
senioren 2022 wordt gehouden op vrij-
dag 24 juni.   
Iedereen is welkom en de toegang is gra-
tis.
De activiteiten starten om 10.00 uur tot
15.00 uur.

•   Zomerterras
•   Creativiteit
•   Gezelligheid en meer

De dag wordt gehouden in het buurt-
huis De Wel.

U komt toch ook?

De jaarlijkse Super Schenkel Dag van
2022 wordt gehouden op zaterdag 25
juni. 

Iedereen is welkom en de toegang is
gratis.

De activiteiten starten om 12.00 uur tot
17.00 uur.

Speciaal voor de kinderen is het speelveld
aan de Bongerd/Dotterlei omgetoverd in
een waar speelparadijs.

Ook voor poffertjes, suikerspin, popcorn
en drinken wordt gezorgd.

U komt toch ook?

Voor de jeugd zaterdag 25 juni

Voor Senioren
vrijdag 24 juni

Super Schenkel Dag 2022
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KinderLab Schenkel bestaat nog niet
lang, maar kinderen uit de buurt
weten het goed te vinden. Er is nu ook
een heus Kinderpersbureau gestart. 

De kinderen van het persbureau maken
een nieuwsbrief over hun wijk. Binnenkort
te lezen! 

De jonge journalisten hebben zelf de on-
derwerpen gekozen waarover ze gaan
schrijven: verhalen over en uit de wijk,
mode, wetenschap, mensen - en nog veel
meer. Educatief medewerker Olivier van
Nooten van Bibliotheek aan den IJssel be-
geleidt het Kinderpersbureau. Samen met
hem leren de kinderen beter schrijven, on-
derzoek doen, het verschil tussen nieuws

en fake nieuws, en welke bronnen ze van
internet en boeken wél en niet kunnen ver-
trouwen.

Begeleider Kinderpersbureau Olivier van
Nooten: ‘Behalve dat de kinderen super
enthousiast zijn, leren ze er ook van sa-
menwerken. Ze leren over de onderwerpen
waarover ze schrijven, veel nieuwe woor-
den, én hoe je goed onderzoek moet doen.’

Piepjonge journalisten in Schenkel 
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Het WOP heeft in begin april zijn tafel-
tjes gezet in de Korenmolen en in de
Bloemenbuurt-oost (nabij Aldi). Beide
malen kregen we een prima aanloop en
veel meldingen. 

Korenmolen en omgeving
Naast het uitwisselen van informatie over
de plannen van Bavo/Antes en de energie-
transitie kregen we meldingen over (ge-
luids)overlast van de sportvelden,
onveiligheid door hard rijdende bezorgers,
kwaliteit van de fietspaden langs de Poort-
molen, verbeteren van het trapveld en van
het groen voor de flat tegenover het zieken-
huis. Maar ook vragen om meer laadpalen
en een extra vuilcontainer in de Korenmo-
len. In deze straat enken bewoners ook aan
een kindermoestuintje. Veel onderwerpen
kwamen ter sprake. 

Fresiastraat – Bloemensingel
De verkeersveiligheid van de Freesiastraat
kwam ter sprake; deze wordt als sluiproute
gebruikt. Verder zijn er zorgen over de duis-
tere praktijken (dealen) op vooral de par-
keerplaats aan de Jasmijnsingel. Het gebied
oogt als enge plek. Ook constateren bewo-
ners dat veel klanten van Lidl hun vuilnis
in de containers aan de Fresiastraat dumpen.
De gemeente start begin juni met een pilot
met pasjes, zodat buitenstaanders geen ge-

bruik meer van deze containers kunnen
maken.
Oudere bewoners vinden het jammer dat
veel tuinen in hun buurt verloederen. Ook
mist men het schoonhouden van de stoep.
Dit is jammer want met elkaar ben je ver-
antwoordelijk voor een schone en hele
woonomgeving. Kunnen de bewoners el-
kaar hierbij helpen? 
Vervuiling geldt bijvoorbeeld ook voor het
probleem van hondenpoep. Op het gras-

veldje voor het oud schoolgebouwtje is de
stank soms niet te harden. Beste hondenbe-
zitters houdt dit terrein fris en netjes.
Wat gaan het WOP doen? We gaan de ont-
vangen informatie met onze contactperso-
nen van de gemeente delen met hopelijk een
positief resultaat. 

ATTENTIE - Ook komt er een nieuwe
WOP-on-Tour. Allereerst op dinsdag 21
juni . We staan dan vroeg in de avond
bij de Jumbo. In september trekken we
de Molenbuurt weer in.  

Hanke Boom

Groen van Prinstererschool: Feestelijke opening voor de hele buurt!

WOP-on-Tour

Het schoolplein van de Groen van Prin-
stererschool is bijna klaar. U heeft het
vast al gezien terwijl u langsreed. 

De afgelopen weken is door Multi Tuin en
Landschap hard gewerkt om het plein te
realiseren. Het plein is flink verhoogd, ont-
hard en er wordt slim omgegaan met het re-
genwater. De kinderen van de school
hebben geholpen bij het beplanten van het
plein. In de pauzes wordt inmiddels druk
geveegd én helpen kinderen op vrije mo-
menten met het verwijderen van het on-
kruid. Op dit moment verhoogt de
gemeente een stukje van de Rozensingel
zodat het plein en de weg mooi op elkaar
aansluiten. We zijn blij me deze samenwer-
king.

Op maandag 9 mei om 8.30 uur wordt het
plein officieel geopend in aanwezigheid van
fondsen en sponsoren. Denk hierbij aan: het
Denk en Doe Mee Fonds van Capelle aan
den IJssel, Hoogheemraadschap Schieland
en Krimpenerwaard en nog vele anderen.

Vrijdag 13 mei van 14.00 - 16.30 uur is er
een 'Groen Markt' voor de hele wijk! U bent
van harte welkom. Er zijn wat leuke
'groene' kramen. Denk aan fruit, plantjes,
honing van de lokale imker etc. Verder is
het energieloket van de Gemeente Capelle
aan den IJssel aanwezig om uitleg te geven
over welke initiatieven er zijn om de stad te
verduurzamen én ook het Hoogheemraad-
schap heeft een mooie subsidie voor elke

particulier die zijn 'steentje' bij wil dragen. 
Natuurlijk is er ook gedacht aan de inner-
lijke mens. De opbrengst van de markt
wordt gebruikt om de kosten te dekken van
de opening en om tuingereedschap aan te
schaffen voor het onderhoud van het plein.

Het plein is na schooltijd én in de weeken-
den en vakanties open voor de wijk. Het
plein wordt elke avond afgesloten door
sleutelbeheerders die in de wijk wonen. We
zijn erg blij met hun inzet zodat zoveel mo-
gelijk kinderen (en ouders) kunnen genieten
van een fijne speelomgeving. 

Jorien Kraal-Kooijman
. 

Parkeerplaats Jasmijnsingel,
2e deel een Enge Plek

De tuin voor de basisschool
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1. het IJsselpark
De bouwwerkzaamheden aan het IJsselpark
zijn in volle gang. Eind april stonden de eer-
ste muren van de woningen overeind. In
mei starten de heiwerkzaamheden op het
achterste deel van het gebied, zodat men
ook aldaar aan de bouw van de woningen
kan beginnen. De bouw gaat door tot in de
zomer van 2023.

2. Aafje – Hof van Kralingen
Ook de bouw aan Aafje vordert gestaag. De
vierde bouwlaag is eind april aangebracht.
Er volgen nog twee lagen. Hier heeft de
aannemer nog ongeveer 9 weken voor
nodig. Na de vakantie start men dan met de
afbouw. Voor de bewoners van de Vreden-
hof (Dotterlei) een vervelende situatie.
Velen verliezen een groot deel van hun uit-
zicht.

3. ’s Gravenweg Jaarsveld en
kabelwerkzaamheden 

-   Ook aan de ’s Gravenweg is men aan het
bouwen. Op een deel van het voormalig ter-
rein van tuincentrum Jaarsveld komen drie
woningen te staan. Het betreft een vrij-
staande woning en een twee-onder-één-kap.
De bouw is in volle gang.

-   De kabelwerkzaamheden aan de ’s Gra-
venweg vlotten niet. Het werk heeft zelfs
een tijd stil gelegen. Inmiddels heeft een
nieuwe aannemer het vervolg opgepakt.
Naar verwachting is deze nog tot ver in
2022 bezig om deze klus te klaren. Dit is
erg vervelend voor de bewoners en het
doorgaand en recreatief fietsverkeer.

Wat staat ons te wachten?
-   Schinkelsveen betreft nieuwbouw op de
hoek Capelseweg - Bermweg. Tot 2 mei
kon men inschrijven op een woning in dit
nieuwe gebied. De bouw start hierna.

-   De Kanaalweg gaat mogelijk in de ko-
mende zomervakantie op de schop. Het be-
treft een verbreding met een aansluiting
naar het nieuwe IJsselpark. Hierdoor ont-
staat in het midden ruimte om veilig over te
steken. Tijdens deze klus is de weg voor
doorgaand verkeer afgesloten. Hou de be-
richtgeving goed in de gaten. Dit werk is
nog niet definitief gepland. Het kan zomaar
een jaar later worden.

-   ’s Gravenweg 325 wordt als oud rijks-
monument verbouwd tot 18 wooneenheden
voor dementerende ouderen.

-   ’s Gravenweg het voormalig terrein van
de Johannahoeve. Op dit terrein komen 6
woningen te staan. De voorbereidingen zijn
in volle gang.

-   Antes/Parnassia in de Molenbuurt. Een
deel van het terrein van Antes naast het zie-
kenhuis krijgt een andere bestemming. De

panden worden te zijner tijd gesloopt en
maken dan plaats voor 60 à 70 woningen.
Daarnaast wil Antes op een ander deel van
het terrein een gebouw voor demente oude-
ren bouwen. Plannen zijn er wel maar door
omstandigheden is de uitvoering vertraagd.
Wij volgen de ontwikkelingen.

-   Aan de andere kant van het ziekenhuis
komt ook nieuwbouw op de locatie van het
Techniek College. Dit gebouw aan de Prins
Constatijnweg gaat tegen de vlakte voor de

bouw van 230 nieuwe woningen/apparte-
menten, waaronder deels hoogbouw. In
maart is een eerste bijeenkomst voor om-
wonenden geweest. Dit gesprek krijgt nog
een vervolg. Voor informatie zie: abbbouw-
groep.nl/projecten/Zadkine-Prins-Constan-
tijnweg  (Prinsentuin).

-   Aan de Standaardmolen staat een kan-
toorgebouwtje. Er is een vergunning ver-
leend om dit gebouw te transformeren naar
tien woningen. 

Hanke Boom

Bouwen bij Jaarsveld

Kort overzicht van bouwactiviteiten in en rond Schenkel

Op 8 april is er met een kleine groep
weer gestart met de kwartaalbijeen-
komst voor de senioren. 

Onder begeleiding van Ellie hebben 25
dames een lentestuk gemaakt. Een ge-
slaagde middag die mooie boeketten heeft
opgeleverd.

Ieder kwartaal gaan we vanaf nu weer een
bijeenkomst houden. Dit zal plaats vinden
op de laatste vrijdag van het kwartaal. De
volgende keer staat gepland op vrijdag 24
juni in buurthuis De Wel. De inloop is om
10.00.

Het opgaveteam

Kwartaalbijeenkomst ouderen

Dinsdag 21 juni 2022 vanaf 19.00 uur.
Zomeravond 21 juni 2022 in de omge-
ving van JUMBO aan DE WINGERD

WOP-On-Tour-Schenkel viert deze ‘langste
dag’ met een verwenavond in de omgeving
van Jumbo aan de Wingerd. Een drankje en
een hapje... Zomers ‘bijpraten’...

Even voor het juiste overzicht: vrijdag 24
juni Super-Schenkel-Dag voor Senioren
zaterdag 25 juni Super-Schenkel-Dag

Die staat natuurlijk in het teken van de jon-
geren in Schenkel! 21 juni is uiteraard be-
stemd voor álle bewoners van Schenkel! 
Wij weten, als WOP-organisatie, dat de ou-
dere inwoners van Schenkel wat minder ge-
charmeerd zijn van het rumoer op de
‘SSDag’... dus denken wij als WOP in eer-
ste instantie aan de wat ‘rijpere’ Schenkel-
bewoner voor deze 21e!
Dus: zet het in de agenda!

WOP-bestuur Schenkel

Nieuwe actie Wop-On-Tour
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Leuk zijn de positieve reacties op de in
november gepote bloembollen. Vooral
de bloeiende bollen aan de Bermweg/
Lupinestraat en de Schenkelsedreef/
Poortmolen vallen op (foto). 

Er is lange tijd veel kleur doordat voeg- en
laatbloeiende bloembollen zijn geplant. Om
de bollen ook in de komende jaren te laten
bloeien kan pas later in het jaar worden ge-
maaid. Dit geeft tijdelijk een iets slordig
beeld. Het WOP wil eind dit jaar opnieuw
bollen in de wijk planten. Heeft u een idee?
Mailen naar: schenkel@capalsewijken.nl

Keukenhof aan de Bermweg?
Het eerste resultaat mag er zijn. Bewoners
hebben ongeveer 1200 bollen langs de ber-
men van de huizen aan de Bermweg 20-24
gepoot. Het ziet er zo mooi uit dat voorbij-
gangers foto’s van deze kleurenpracht

maken en de bewoners aanspreken. Na 10
mei gaan de bewoners verder met het op-
fleuren van de gemeenschappelijke berm.
Grond en bloemenzaad is al ingekocht. De
bewoners streven naar iets dat voor mens
mooi is om naar te kijken en voor de insec-
ten nuttig is om in te verblijven. Hulde aan
deze bewoners!

Hanke Boom

Ingezonden brief

Nu de Covid-19/Corona
maatregelen opgeheven
zijn, wordt het aloude fe-
nomeen “file” weer reali-
teit. Heel werkend
Nederland wordt weer op
het werk verwacht, nog
even snel de kinderen op
school afzetten en dan zo
snel mogelijk door. Parke-
ren bij OV punten is nau-
welijks meer mogelijk en
op drukke dagen al hele-
maal niet meer te berei-
ken.

Bij het metrostation
Schenkel passeren in de
spits iedere drie minuten
twee metro’s. Gelukkig
niet tegelijkertijd om on-
gelukken met fietsers en
voetgangers te voorko-
men. Metingen laten wel
zien dat het verkeerslicht

nauwelijks op groen komt
voordat de volgende metro
er al weer aankomt. Lange
files tot gevolg, het kruis-
punt Schenkelse Dreef en
de Haagwinde en Akker-
winde volledig geblok-
keerd, bij slecht weer zelfs
tot de Capelse Weg aan
toe. Een ambulance of an-
dere hulpdiensten moeten
zich er maar tussendoor
zien te wringen.

Op de Capelse Weg en Ka-
naalweg is het niet veel
beter. Aan het begin van
de middag loopt het daar
helemaal vol. Het stads-
centrum, het kloppend hart
van Capelle aan den IJssel,
is onbereikbaar. In de
weekend is het niet veel
beter gesteld, heel Capelle
lijkt wel op de Capelse
Weg te staan.

Oplossingen lijken simpel,
toch? Neem het onaantrek-
kelijk openbaar vervoer of
neem de fiets over de
slecht onderhouden fiets-
paden. Wie kiest?

Inmiddels zijn er door het
Collega en Gemeenteraad
de bouwplannen goedge-
keurd. Ruim 240 extra wo-
ningen in de Florabuurt,
38 woningen (hoek Ca-
pelse weg en Bermweg) en
59 woningen in het IJssel-
park (Kanaalweg). Het is
wachten op hun auto’s!

Het enige advies wat nog
te geven valt is, Stop met
bouwen nu het nog kan en
gebruik de ruimte voor een
groene buitenruimte. Ca-
pelle aan den IJssel heeft
dit nodig.

Een Schenkelse bewoner

Verkeersopstoppingen in Schenkel
raken heel Capelle

Ooievaars aan 
de ’s Gravenweg

De ooievaarspaal aan de ’s Gravenweg te-
genover huisnr. 283 is bevolkt. Leuk om
poolshoogte te nemen en de kleintjes te zien
opgroeien. 

Bloembollen Violierstraat 
een nieuw 
speelplaatsje?
Samen met enkele omwonenden heeft
het WOP ruim 200 omwonenden een
enquête toegestuurd over de aanleg van
een speelplaatsje in de Violierstraat. 

Op deze enquête zijn 62 reacties ontvangen
waarvan 49 voor- en 13 tegenstemmers. We
zijn er van uitgegaan dat degenen die niet
reageren instemmen met het voorstel. Op
dit moment is de gemeente aan zet. Er wor-
den diverse inrichting plannetjes gemaakt,
waaruit bewoners een keuze kunnen maken.
En dan gaat een lang gekoesterde wens voor
kinderen van 1-7 jaar in vervulling. 

Voor informatie Wop Schenkel 
Hanke Boom 06 38521588.

Eenzaamheid: 
dit kun jij
doen! 

Ook jij kan er vandaag voor kiezen om
een betere buur te zijn en iemand het
gevoel te geven dat de wereld wél op

hem wacht. 
Een klein gebaar kan een wereld 

van verschil maken.
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Waarnemingen
Koningsdag 2022! Feest voor iedereen!

Wat hebben we een prima dag dit jaar! De
zon kwam langzaam op gang, maar was er
écht! De frisheid waarmee de dag begon,
veránderde..., de kou ging uit de lucht!

Terrassen vol op het Stadsplein, blije men-
sen. Enthousiaste kinderen met spullen op
kleedjes. Een kermis, beweging ín de lucht
en óp de grond. Capelle kon weer genieten!
Néderland kon weer genieten van een ou-
derwetse Koningsdag! Het duurde even, dit
jaar kon en mocht het weer voluit feest zijn!
Maar toch..., níet voor hen die de afgelopen
2 jaar tegen één of zelfs meerdere vormen
van besmetting aanliepen. Er zijn veel meer
mensen die langdurige beperkingen onder-

vinden, van welke variant ook. Mensen die
nog steeds hun ‘gewone’ werk niet kunnen
oppakken. Waar het moeilijk is het ‘nor-
male’ leven weer op te pakken. Er zijn nog
heel veel mensen die zich nog steeds terug-
houdend opstellen, nog niet de deur uitko-
men. Geen openbaar vervoer instappen of
naar film/theater gaan. Ik hoor over deze
‘voorzichtigheid’ spreken door vertegen-
woordigers van verschillende maatschappe-
lijke instellingen.

Er gebeurt véél..., maar óók veel níet! Veel
ouderen blijven op hun hoede. Vermijden
toch zo veel mogelijk drukke plekken.
Op de foto’s van Koningsdag maakte ik
omwille van de privacy plaatjes met niet
herkenbare personen. Rondkijkend zág ik
ook weinig ouderen, wel veel ouders en
kinderen. De grootouders misschien als
oppas voor de allerjongsten?

We leven natuurlijk in het nu, nú genieten
van wat kán. We willen de twee lastige
jaren vergeten en doorgaan met ons leven,
zónder de zorgen van deze twee, dat ligt
achter ons!

Ouderen, hoe kan het ook anders, maken
zich zorgen over september/oktober,
straks... Iedereen weet het ook wel, Covid
ís niet weg, gáát niet meer weg. Het zal ons
leven op een of andere manier blijvend
beïnvloeden...

‘Wijsheid komt met de jaren’, is een veel
gebezigde uitspraak bij bedachtzame men-
sen. We kunnen het allemaal op enig mo-
ment nazeggen..., of we als gemeenschap
wijzer wórden is een haal ander verhaal.
In mijn vorige bijdrage schreef ik o.a. over
de Gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart j.l. De Collegebesprekingen lopen in
de meeste steden nog volop, ook in Capelle.
Er is in alle steden heel veel werk aan de
winkel! 

En zoals ik scheef in februari: ik wens allen
in het nieuwe College en de dan gevormde
nieuwe Gemeenteraad veel wijsheid toe!

Laurens van Maeskant

Hallo Buurtjes !
De lente doet zijn best, zonnetje best wel
vaak te zien. Wat frisjes eigenlijk en voor
veel jonge plantjes wat lastig omdat er
een behoorlijk te kort aan regenwater is. 

De regenmeter bij mij voor april is leeg
tot nu toe! Dat is Koningsdag... Er viel
begin van deze week wel wat, maar le-
verde in de regenmeter geen zichtbare
neerslag op. Voor bloembakken op bal-
kons en terras is er werk aan de winkel.
De zon heeft best wel kracht, de gieters
zijn nodig! 

En net zoals plantjes hebben mensen ook
aandacht nodig! Plantjes (buiten) ge-
dijen bij vocht dat wij toedienen als er te
weinig regen valt... Mensen verpieteren
als we geen aandacht aan hen besteden. 

Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen!
Alhoewel wat extra aandacht voor el-
kaar soms tot verrassend leuke reacties
kan leiden! Een groot deel van onze sa-
menleving redt zich uitstekend. Een
ander deel vindt het prima na een in-
spannende werkdag met een boek de
avond door te brengen, vindt het ook
heerlijk om in zijn of haar uppie met van
alles, of even juist niks, bezig te zijn.

Ik heb het over het buurtje waarin je
woont. Je weet zelf prima hoe in die klei-
nere kring om je heen de situatie is.
Loopt het bij iedereen op rolletjes, dan
kun je misschien elders elkaar, bij een
wat lastiger situatie verderop in het
buurtje, vooruithelpen... ‘VerbuurSamen’
hebben we dat genoemd.

Capelle-brééd niet alleen in Schenkel,
wordt er met deze eenvoudige manier
‘gewoon wat aandacht voor het eigen
buurtje’ gevraagd. Daar waar je woont
wil je dat het er aantrekkelijk uitziet. Je
wóónt er, dus heb je er zélf invloed op!
Gewoon op een prettige manier met el-
kaar omgaan... Vriendelijke en prettige
omgeving... Fijn thuiskomen na een

lange werkdag. We hebben er állemaal
invloed op en éigenlijk is het simpel!

Het ‘WOP, wijk-overleg-platform’, heeft
in alle Capelse wijken (7!) vrijwilligers
die actief meedenken mét wijkbewoners,
die vragen en opmerkingen over de om-
geving oppakken.

WOP-On-Tour is juist in het leven geroe-
pen nog dichter in de buurtjes te komen,
nog dichter bij wijkbewoners te komen
om met elkaar te delen wat het buurtje
beter kan maken.

In deze editie 2/2022 lees je wat er aan
geur en fleur in buurtjes is gekomen dit
voorjaar. Dat stopt natuurlijk niet! Maar
het zijn de wijkbewoners, jullie zélf in de
buurtjes, die met vragen en ideeën moe-
ten komen! Wij kunnen die niet ‘uit de
lucht plukken’!

In je eigen, directe omgeving, is het vast
mogelijk om met elkaar oplossingen te
bedenken voor ideeën die al een tijd in
het buurtje leven.

Nou, de lente is bezig, de zomer komt
eraan! Laat je, bij mooi weer ‘inspire-
ren’ en kijk eens om je heen. Maak een
praatje met elkaar over wat toch wel
eens moet worden opgepakt. Al is het bij-
voorbeeld die scheve lantaarnpaal waar
iedereen zich al jaren aan ergert! En
weet, dit woord verbuurSamen, is zo gek
nog niet!

DOEN!
Bernard Geise

schenkel@capelsewijken.nl
0653 144296


