
Conceptnotulen WOP Oostgaarde

Datum Aanvangstijd Opgesteld door

Woensdag 8 september 2021 20.00 uur Ina van der Velde

Plaats van bespreking Emma Handson B.V.

Via Pexip

Aanwezig 

Peter Bruijnzeels Penningmeester / vicevoorzitter/ woordvoerder

Astrid Keerveld Buurtcoach Welzijn

Werner Karsten Gebiedsregisseur gemeente Capelle aan den IJssel

Judith Kraak Imker in Capelle aan den IJssel

Marc Wilson Wijkwethouder

In totaal 29 personen aanwezig, inclusief WOP, SOT en gemeente.

Afwezig -

1. Opening

Peter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle bewoners en geïnteresseerden van harte 

welkom bij deze digitale vergadering en stelt zichzelf voor. Hij spreekt de hoop uit dat de volgende 

bijeenkomst van het WOP Oostgaarde in december 2021 weer fysiek kan plaatsvinden. 

Wijkwethouder Marc Wilson is ook aanwezig en krijgt aan het einde van de vergadering het woord.

2. Mededelingen

In het kader van Opgaarden worden binnenkort de oude plantenbakken die in Oostgaarde staan 

zoveel mogelijk opnieuw beplant of aangepast. 

Het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 2 oktober 2021 wordt nog niet 

verantwoord geacht. Het evenement wordt verschoven naar het voorjaar van 2022. 

 

De AED’s worden in het najaar van 2021 in Oostgaarde geplaatst. 

Het initiatief betreffende nieuwe speeltoestellen in het Capellepark wordt op dit moment verder 

uitgewerkt. Een vervolgbijeenkomst vindt plaats in IJsselzicht op 21 september 2021 van 19.00 tot 

20.00 uur. De uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.   

3. Notulen van de vergadering op 6 juni 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Activiteiten (zomer)

Terugblik

Astrid, buurtcoach bij Welzijn Capelle, blikt terug op de zomeractiviteiten. Op 23 juli 2021 vond de 

Wereldpicknick met Sport- en Speldagen plaats. Dit evenement was een groot succes. 

Buurtbewoners zorgden voor heerlijke hapjes en gerechten die coronaproof in pakketjes aan 

bezoekers werden aangeboden. Tegelijkertijd konden de kinderen deelnemen aan allerlei sport- en 
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spelactiviteiten. Ook het voetbaltoernooi op het Cruijff Court dat plaatsvond op 30 juli 2021 was 

gezellig en geslaagd. Bijzonder aan deze activiteit was dat de jongeren zelf hielpen bij de 

voorbereidingen, en ook bij de organisatie op de dag zelf. Op 15 augustus 2021 konden de kinderen 

en de jongeren bij de Hoekenflats zich uitleven op de stormbanen. Ook dit evenement werd goed 

bezocht en is positief ontvangen. 

Astrid vertelt over Samen Buiten. Dit is een initiatief van bewoners uit de Hoekenbuurt. Een groep 

ouders is gestart met het begeleiden van buiten spelende kinderen. Het Samen Buitenteam kan nog 

extra hulp gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door middel van een berichtje naar 

swto@welzijncapelle.nu. Op 4 augustus 2021 organiseerde een jongerenteam in de Molukse wijk een

sport- en spelactiviteit. Dit evenement werd heel erg goed bezocht en buurtbewoners hebben zich 

hier erg voor ingezet. De Speeluitleen verzorgde elke woensdag springkussens en elke maandag een

voetbaltoernooi. Capelle Campus vond plaats in augustus 2021 in drie Capelse wijken. Dit initiatief is 

enkele jaren geleden ontstaan omdat werd geconstateerd dat kinderen in de zomerperiode een 

achterstand opliepen in taal. Capelle Campus laat kinderen spelenderwijs met taal oefenen. Het 

thema dit jaar was ‘Buiten’. 

Komende activiteiten

Astrid vertelt dat vanaf 8 september 2021 elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur de Kidsclub in 

IJsselzicht plaatsvindt. IJsselzicht wordt bewoond door 55-plussers. Bewoners vinden het leuk om 

door middel van het organiseren van onder andere creatieve activiteiten een ontmoeting mogelijk te 

maken tussen jong en oud. Er is een leuk afwisselend programma samengesteld en kinderen 

aanmelden kan via kidsclubijsselzicht@gmail.com. 

Verder staat de opening van het hernieuwde Ontmoetingsplein de Roo van Capelle op stapel. Op 

initiatief van Aafje is dit een plek om elkaar te ontmoeten voor een praatje met wat lekkers. Ook 

worden er activiteiten en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Aanmelden kan bij Marleen. Haar 

e-mail adres is mgrannemaan@aafje.nl. 

Op 18 september 2021 is het World Cleanup Day. Het Huis van de Wijk wil op die dag met 

buurtbewoners de parkeergarage van het complex onder handen nemen. Om 11.30 uur wordt 

daarmee gestart, waarna gezamenlijk wordt geluncht. Aanmelden kan door een berichtje naar 

huisvandewijkoostgaarde@gmail.com te sturen. 

Zaterdag 30 oktober 2021 wordt gezamenlijk Halloween gevierd in Oostgaarde. Kinderen lopen in hun

eigen wijk langs snoephuisjes en kunnen een bezoek brengen aan een heus spookhuis bij de 

Tweemaster. Gezocht wordt naar bewoners die hun huis als snoephuisje beschikbaar willen stellen. 

Snoep wordt door de organisatie verzorgd. Het mooist aangeklede snoephuisje krijgt een prijsje. 

Aanmelden kan bij halloween.oostgaarde@gmail.com. Op dinsdag 14 september 2021 vindt van 

19.45 tot 20.30 uur hierover een informatiebijeenkomst plaats in Het Huis van de Wijk. 

Informatie over alle komende activiteiten is terug te vinden op de website 

www.watiserallemaaltedoenincapelle.nl. Nieuw op deze website is het onderdeel ‘Digitaal Meedoen’, 

waaronder alle digitale activiteiten zijn weergegeven. 

Tot slot meldt Astrid dat recreatiecentrum de Serre in de Beemsterhoek op zoek is naar 

bestuursleden. In het recreatiecentrum worden activiteiten voor 55-plussers georganiseerd. 

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich melden door Astrid een e-mailberichtje te sturen. Het e-

mailadres is swto@welzijncapelle.nu. 

 

5. De Diepenbuurt / Winkelcentrum De Terp

Peter meldt dat er op dinsdag 28 september 2021 om 19.30 uur een speciale bijeenkomst plaatsvindt 

betreffende De Terp en de Diepen in Het Huis van de Wijk. Een bouwkundig rapport is enige tijd 

geleden opgemaakt met de naam het 88-puntenplan. Alle plafondplaten en het raamwerk zijn nu 

verwijderd en de ledlampen zijn door middel van een frame aan het plafond bevestigd. Er vinden 
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momenteel diverse werkzaamheden plaats, uitgevoerd door Havensteder. Details hierover zijn nog 

niet gecommuniceerd naar de bewoners. Bij hen leven nog veel vragen. Daarom nodigt Peter Werner 

uit voor het geven van een toelichting op de recente gebeurtenissen.  

Werner vertelt dat hij nogal overrompeld was door het bericht dat met name de parkeergarage er 

rampzalig uit zou zien. Hij heeft meteen initiatief genomen. Deskundigen van de gemeente en van 

Havensteder hebben een inspectie uitgevoerd, waarna werkafspraken zijn gemaakt en uitgevoerd. 

Werner heeft de bewoners een snelbrief doen toekomen met daarin informatie over de 

werkzaamheden en adresgegevens van belangrijke contactpersonen. Ook is een digitale 

informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners. Deze bijeenkomst werd schaars bezocht. 

Achteraf bleek dat genodigden moeilijkheden ondervonden met inloggen. Alle bewoners van de 

Diepenbuurt krijgen op korte termijn een uitnodiging voor een vervolgsessie op 28 september 2021. 

Het verder bevorderen van de wijkleefbaarheid wordt daarin onderwerp van gesprek. Aan de hand 

van de uitkomsten wordt een verbeterplan voor de korte en langere termijn samengesteld. Naar 

verwachting kan dit plan over enkele maanden worden gepresenteerd aan alle betrokkenen. 

Momenteel wordt de opbouw van het voormalig gemeentehuis door Havensteder opgeknapt. Onder 

andere worden alle raampartijen vervangen. De komende tijd gaat een aantal mensen in opdracht 

van Havensteder verder met de leidingen in de parkeergarage. De verlichting is gerenoveerd en wordt

op een aantal plekken nog verder aangebracht. Leden van het college van wethouders hebben 

winkeliers bezocht en overlegd over hun ideeën betreffende de toekomst van het winkelcentrum. 

Gedetailleerde informatie over de plafondplaten heeft Werner niet. Havensteder wacht nog op een 

advies. De ontbrekende plafondplaten roepen veel vragen op. De blootliggende leidingen geven 

bezoekers van het complex een onveilig gevoel. Ook de akoestiek in de ruimte is anders dan 

voorheen. De functionaliteit en de kosten van nieuwe plafondplaten worden op dit moment door 

Havensteder onderzocht. 

6. Week van de Eenzaamheid

Astrid geeft een korte toelichting op de Week van de Eenzaamheid. Deze vindt landelijk plaats van 

30 september tot en met 7 oktober 2021. Eenzaamheid onder met name ouderen is een actueel 

thema en verdient dan ook aandacht in Capelle aan den IJssel. Activiteiten die in deze week 

georganiseerd worden zijn:

- De marathon Capelle op 3 oktober 2021, vrijwilligers zijn nog nodig, aanmelden kan per e- mail 

aan voorzitter@wopoostgaarde.nl 

- Gezamenlijk schilderen op 5 oktober 2021, georganiseerd door Aafje, aanmelden: 

mgrannemaan@aafje.nl 

- Sportieve wandeltocht op 7 oktober 2021, georganiseerd door Sportief Capelle, aanmelden: 

info@sportiefcapelle.nl 

- Kunstwandeling op 7 oktober 2021, georganiseerd door de Kunstkring, aanmelden: 

secr.kkc@gmail.com 

- Reguliere wandeltocht op 8 oktober 2021 met aansluitend koffie, georganiseerd door 

Vita Motion Now, aanmelden: 06 51406671 

7. Het Huis van de Wijk Oostgaarde

Peter meldt dat er diverse activiteiten plaatsvinden in Het Huis van de Wijk. Koffieochtenden worden 

op dinsdag en donderdag georganiseerd. Verder maakt hij melding van een crea-taal-ochtend op 

vrijdag en een bingo die wordt gehouden op vrijdag 19 november 2021. Alle activiteiten zijn terug te 

vinden op www.watisertedoenincapelle.nl. Voor heel veel activiteiten worden nog vrijwilligers gezocht.

Ook leuke ideeën voor activiteiten zijn heel erg welkom. Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar 

huisvandewijk.oostgaarde@gmail.com. 
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8. Biodiversiteit Oostgaarde

Judith vertelt begin 2021 te zijn gestart met het vragen van aandacht voor de biodiversiteit in Capelle 

Oostgaarde. Judith is imker en secretaris van het Ambrosiusgilde. Al enige tijd verbaast het haar dat 

met name in het begin van het jaar, totdat de narcissen gaan bloeien, er helemaal niets groeit voor de

insecten. Voor de honingbijen wordt door de imkers wel gezorgd, maar de wilde bijen, de hommels, 

de zweefvliegen, de vlinders en de andere nuttige insecten kunnen in de wijk in die tijd niets vinden 

om te kunnen overleven. In haar netwerk vond ze iemand die inheemse biologische bollen en zaden 

kweekt. Bij deze persoon heeft zij een levering van 2.000 m2 gemengde bollen gereserveerd die 

bloeien van januari tot en met maart. Vervolgens heeft zij in Oostgaarde scholen, ouderenorganisaties

en het Imkergilde benaderd om gezamenlijk die bollen te planten in de herfst. Op informele wijze wil 

ze aan inwoners uitleggen waarom de insecten zo belangrijk zijn. Astrid heeft geholpen bij het 

aanmaken van een crowdfundingactie op de website van Maak Capelle. Met Natuurvrienden Capelle 

is geïnventariseerd hoe het met de biodiversiteit is gesteld in de wijk en wat de mogelijkheden zijn 

voor verbetering. De Lidl heeft een donatie gedaan van € 250. Verder zijn er enkele winkeliers in 

winkelcentrum De Terp die dit initiatief steunen. Nu doet Judith een oproep aan alle inwoners van 

Oostgaarde om ook een m2 à € 33 te doneren. Verder is alle hulp bij het poten van de bollen van 

harte welkom. Doneren of aanmelden kan via www.maakcapelle.nl, initiatieven, groen en natuur, het 

klimaat is van ons allemaal. 

 

9. Rondvraag

Peter geeft aan dat dringende vragen of opmerkingen per e-mail kunnen worden ingediend. Het 

e-mail adres is huisvandewijk.oostgaarde@gmail.com. 

10. Spreektijd wijkwethouder Marc Wilson

Marc trapt af met een oproep aan de inwoners van Oostgaarde voor het melden van leuke ideeën 

voor ontmoetingen in de wijk. Hij geeft aan dat hij verbinding en verbinding maken belangrijke thema’s

vindt. Dat vrijwilligers, het maatschappelijk middenveld en andere professionals zich inzetten voor 

ontmoeting en samenkomst doet hem deugd. IJsselzicht was wat stilgevallen, maar bloeit gelukkig 

weer op. De aldaar georganiseerde kinderactiviteit op de woensdag vindt hij een mooi initiatief. Het 

centrumgebied is een gloednieuw Ontmoetingsplein rijker. In Het Huis van de Wijk is heel hard 

gewerkt aan een enorm volle agenda met activiteiten op alle zeven dagen van de week. Marc vindt 

een groot compliment hiervoor op zijn plaats. In de Hoeken wordt hard gewerkt aan “De nieuwe Plint’ 

onder in het gebouw. Naast de Serre wordt dit een extra ontmoetingsplek met wellicht een meer 

dienstverlenende rol. Verder noemt Marc Nunu Mahua, het Molukse Verenigingshuis, waar nu een 

aantal geïnspireerde jongeren opstaat om activiteiten van de grond te krijgen. Voor de 

Moluks-Nederlandse gemeenschap is 2021 een bijzonder jaar. Ruim 70 jaar in Nederland en ook 

alweer 50 jaar in een eigen Molukkenbuurt met een eigen Dewan; een eigen wijkraad. Marc kijkt dan 

ook uit naar alle nieuwe ontmoetingen tussen jong en oud en naar de gepaste viering van de 

Nederlands-Molukse jubilea. 

Afsluitend doet Marc een dringend appel op iedereen in Oostgaarde. Hij is geschrokken van het feit 

dat ook in deze Capelse wijk relatief jonge kinderen betrokken raken bij jeugdige verdwaasde zaken. 

Iemand in elkaar slaan, beroven, stelen of steken; het gebeurt. Een project dat op de scholen draait, 

gaat op aansprekende wijze hierop in. Preventieve aandacht is er van agenten, onderwijzers, 

handhavers, stadsmariniers, gebiedsregisseurs, jongerenwerkers en buurtcoaches. Hij roept inwoners

op alert te zijn en het gesprek met elkaar te blijven voeren. Deze trend dient samen te worden 

aangepakt en gestopt. 

4



11. Sluiting

Peter dankt alle aanwezigen voor hun digitale aanwezigheid en nodigt iedereen van harte uit voor de 

volgende bewonersbijeenkomsten op woensdag 8 december 2021. Deze bijeenkomsten worden 

gehouden in Het Huis van de Wijk Oostgaarde aan De Linie 5b. Peter sluit de vergadering om 

21.00 uur.
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