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Capelse Courant 

243 
bruggen 

17.660 
lichtpunten 

10 
projecten per jaar 

43.000 
parkeerplaatsen 

De verhouding tussen 
verharding en groen is 

51% & 49%
 494,5 km 

Dat is van Capelle tot 
voorbij Parijs. 
Daarvan is: 
• 287 km riool 
• 167 km drainage 
• 41,5 km persleidingen 
• 9 km drukriolering 

In de afgelopen 10 jaar is 
het energieverbruik van 
openbare verlichting met 
ca 50% gedaald. Dit komt 
door het gebruik van led. 

Per project zijn 
we ongeveer 1 tot 
1,5 jaar bezig. 

De verharding is ruwweg 
onderverdeeld in 
• Stenen 1,2 miljoen m² 
• Asfalt 1 miljoen m² 
• Tegels 0,75 miljoen m² 

aan leidingen 

Alle Capellenaren krijgen vroeg of laat te maken met werkzaamheden aan de stad. 
Is het niet direct in uw eigen wijk, dan wel dat u ervoor moet omrijden. Groot onder-
houd zorgt voor overlast, dat is een gegeven. Maar we doen het om uw leefomgeving 
op orde te houden. Achter groot onderhoud gaat een hele wereld schuil, waar ook u 
als bewoner een stem in heeft. Deze Capelse Courant brengt die wereld in beeld. 

Als het kan, combineren we werkzaamheden 
om daarmee overlast te beperken. 
Groot onderhoud gaat niet alleen over 
vervangen en herstellen, maar ook over 
de inrichting en herinrichting van de 

Groot onderhoud 
en meedoen in de buitenruimte 

Feiten & cijfers over de openbare ruimte 

buitenruimte. Daar heeft de Capellenaar 
Capelle aan den IJssel is deels gebouwd op gevolgen voor bijvoorbeeld de riolering, en steeds meer invloed op. Iedereen kan 
slappe veengrond. Grond, die steeds een de kabels en leidingen in de grond. Daarom meedoen in de buitenruimte en meedenken 
beetje inklinkt. Dat zorgt ervoor dat straten hoogt de gemeente om de zoveel jaar delen over hoe die er in de toekomst uit komt te 
en pleinen verzakken. En dat heeft weer van de stad op en vervangen we de riolering. zien. Lees er in deze uitgave alles over. 

COLUMN MARC WILSON 

Samen de buitenruimte maken 
en gebruiken 

In Capelle werken we continu aan de 
openbare ruimte. Beheer en onderhoud, 
maar ook herinrichting of grotere 
transformaties. Alles om de Capelse 
buitenruimte aantrekkelijk en goed 
functionerend te maken of te houden. Het 
gaat om kleine maar ook grote projecten. 
Soms nauwelijks merkbaar, maar heel 
vaak hebben wegwerkzaamheden of 
herinrichtingsprojecten wel degelijk heel 
veel invloed op de omgeving. Ongemak 
door omleidingen, opengebroken 
stoepen en straten, geluidsoverlast 
door bestratingswerkzaamheden of 
machines. Heel vervelend allemaal, maar 
met een goede reden. Zo houden we de 
openbare ruimte op orde. De Capellenaar 
kijkt – terecht - kritisch mee op deze 
werkzaamheden en dat is goed: het is uw 
directe leefomgeving! 

Hergebruik van stenen 
De gemeente en ik als wethouder krijgen 
regelmatig gevraagd en ongevraagd 
advies. We nemen dat heel serieus, 
want de buitenruimte maken we samen! 
Vaak kunnen we ideeën van bewoners 
meenemen in de plannen, maar soms zijn 
wensen niet uitvoerbaar. Of is er beleid dat 
het (nu) niet toelaat. Een goed voorbeeld 
daarvan is het ‘eeuwig hergebruik van 
stenen’. Dat betekent dat we de tegels en 
stenen steeds weer opnieuw gebruiken 

en mengen met nieuw materiaal waar 
nodig. Soms vinden bewoners dat minder 
mooi, maar op zich kunnen we dat 
niet als reden opvoeren om toch maar 
allemaal nieuwe tegels en stenen neer 
te leggen. Dit hergebruik is gemeentelijk 
beleid, waar de raad ooit het besluit 
over heeft genomen. Uit kostenoogpunt, 
maar ook duurzaamheid speelt hierin 
een belangrijke rol. Natuurlijk blijven we 
onderzoeken of en hoe het beter kan, want 
beleid kan altijd worden aangepast. 

Visitekaartje van de stad 
Een aantrekkelijke buitenruimte 
is het visitekaartje van de stad. 
Opgeknapte straten en pleinen die met 
oog op de toekomst zijn verbeterd. 
Klimaatbestendig, innovatief en bruikbaar 
op diverse manieren voor alle bewoners: 
jong en oud, mensen met een lichamelijke 
beperking, sporters, wandelaars, fietsers 
en automobilisten. Iedereen moet de 
openbare ruimte veilig en op een prettige 
manier kunnen gebruiken én waarderen! 

Pagina 2 
De wondere wereld achter de 
werkzaamheden in Schollevaar 

5 vragen aan projectleider 
Martèl Kanters 

Pagina 3 
Bewonersparticipatie: 
“Op alle mogelijke manieren 
het gesprek aangaan” 

Wegwerkzaamheden aan de 
Abram van Rijckevorselweg en 
Algeraweg 

Pagina 4 
Capellenaren aan het woord 

Programma Buitenruimte: 
“In de wijken gebeurt het 
allemaal” 

Bouwdepot 
onmisbaar 
voor het werk 

Een bouwdepot heeft iets weg van een 
mini bouwplaats op een centrale plek 
in de wijk waar we met werkzaam-
heden bezig zijn. En het blijft staan 
totdat de werkzaamheden klaar zijn. 
Waarom is zo’n bouwdepot nodig? 

De omvang en samenstelling van een 
bouwdepot kunnen verschillen, maar 
de onderdelen zijn doorgaans hetzelfde. 
Denk aan containers, bouwketen, een 
mobiel toilet, hekken, machines, bergen 
straatstenen en zand plus stapels 
nieuw materiaal zoals buizen, kabels en 
leidingen. 

Centraal punt 
Vaak krijgen we de vraag, waarom zo’n 
bouwdepot in de wijk nodig is. Een 
terechte vraag, want zo’n mini bouwplaats 
geeft overlast en neemt veel ruimte in 
beslag, terwijl die ruimte in de wijk al zo 
beperkt is. Toch is een bouwdepot tijdens 
de werkzaamheden onmisbaar. Het is 
het centrale punt, vanuit waar het groot 
onderhoud plaatsvindt. En onderhoud 
geeft nou eenmaal overlast, daar kunnen 
we helaas niet omheen. 

Materiaal hergebruiken 
In het bouwdepot leggen we alvast het 
nieuwe materiaal neer. Zo voorkomen 
we dat we later met extra vrachtwagens 
heen weer moeten rijden. En de reden 
dat de straatstenen in het depot blijven 
liggen, is omdat we in Capelle die zoveel 
mogelijk willen hergebruiken. Het 
bouwdepot wordt heel intensief gebruikt. 
Zodra het even kan, combineren we 
de werkzaamheden. Hierdoor kunnen 
aannemers er na elkaar gebruik van 
maken. Zodra het werk in de wijk erop 
zit, ruimen we het bouwdepot op en 
herstellen we de plek zoals die was. 

07 
22 



  
  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 

Capelse Courant 07 
22 

De wondere wereld achter de werkzaamheden in Schollevaar 

‘Gigantische puzzel, die regelmatig verandert’ 
Het groot onderhoud in Schollevaar is ingrijpend voor het dagelijks leven. 
Voor bewoners is het niet altijd duidelijk waarom een project soms zo lang duurt. 
Een verhelderend gesprek ter plekke met Dirk van den Heuvel (gemeente Capelle aan 
den IJssel), Loek Hagenstein (Eneco) en WOP-secretaris Paul van Gink over de wondere 
wereld achter al het werk. En wat er allemaal aan voorafgaat. 

Deze illustratie laat goed zien hoe het er in de grond uitziet. 

Graafmachines. Pallets. Bestelbusjes. 
Containers. Loopplanken. Omleidingen. 
Afsluitingen. Buizen, kabels en ander 
materiaal. Schollevaar ligt open. 
In een werkkeet aan de Librije branden de 
heren los. Wijk Overleg Platform (WOP)-
secretaris Paul van Gink: “Groot onderhoud 
heeft meer impact dan je op het eerste 
gezicht denkt. Een buurtbus, die niet meer 
komt. Hulpdiensten, die moeten omrijden. 
Mensen vragen zich af of ze thuis een feest 
kunnen houden.” 

Het WOP vergadert vier keer per jaar. 
Paul: “Dan staat ook de planning van de 
werkzaamheden op de agenda. Bewoners 
kunnen feedback geven en wij koppelen die 
terug naar de gemeente. De meest gestelde 
vraag: waarom duren projecten zo lang? 
Een heel reële vraag, want ondanks dat ik me 

er al een aantal jaren in verdiep, kan ik daar 
ook niet altijd precies antwoord op geven.” 

Meerdere belangen 
Projectleider namens de gemeente Dirk 
van den Heuvel knikt: “Tussen onze eerste 
bewonersbrief en de startdatum zit soms 
een lange tijd. De werkzaamheden zijn een 
gigantische puzzel. Het zijn veel stukjes, en 
de stukjes veranderen ook regelmatig. We 
hebben in de grond niet alleen het riool, maar 
ook kabels en leidingen van andere partijen, 
zoals nutsbedrijven en internetaanbieders. 
Ook die hebben onderhoud nodig. In het 
tweemaandelijks nutsoverleg stemmen we 
die belangen steeds af.” 
Loek Hagenstein, asset manager bij 
Eneco, vult aan: “Ons onderhoud aan de 
stadswarmteleidingen gebeurt voordat de 
gemeente begint met vervangen van de 

V.l.n.r. Loek Hagenstein (Eneco), Dirk van den Heuvel (gemeente Capelle aan den IJssel) en 
Paul van Gink (WOP) bespreken de uitdagingen tijdens groot onderhoud in de wijk Schollevaar. 

riolering. Eerst maken we proefsleuven en 
meten we hoe diep de kabels en leidingen 
liggen en in welke staat ze zijn. Ze mogen 
elkaar niet in de weg liggen. Komen ze in 
de nieuwe situatie te dicht bij het riool, dan 
moeten we ze hoger of lager plaatsen. 
Of zelfs verleggen.” 

Beperkende factor 
Loek klapt zijn laptop open. Op het scherm 
verschijnt een wondere wereld aan kleuren, 
vlakken en getallen. “De constante uitdaging 
is om het werk op elkaar aan te sluiten”, 
licht hij toe. “Een belangrijke beperkende 
factor vanuit Eneco is dat we het geplande 
werk aan de leidingen alleen uitvoeren 
tussen 1 april en 1 oktober. Ervoor en daarna 
is het stookseizoen en moet de verwarming 
altijd aan kunnen staan.” 

Dirk: “Waar mogelijk houden we rekening 
met de wensen van bewoners. In de eerste 
bewonersbrief vragen we om die kenbaar te 
maken. Denk aan parkeerplaatsen, aanleg 
van groen of een straat dat beter verlicht 

Werken aan de Filosofentuin 

Een openbare ruimte die voor tientallen 
jaren goed functioneert 

Van alle werkzaamheden die in Capelle 
plaatsvinden, is geen project hetzelfde. 
Neem het groot onderhoud in de 
Filosofentuin in de Tuinenbuurt. 
We stellen 5 vragen aan projectleider 
Martèl Kanters over wat daar allemaal 
staat te gebeuren. De gemeente heeft een 
grote verantwoordelijkheid in het leefbaar 
houden van de wijk. Maar de bewoners 
spelen ook een belangrijke rol. 

1. Wat gaat er precies gebeuren in de 
Filosofentuin? 
“Het rioolstelstel is aan het einde van zijn 
levensduur en het is in slechte staat. 
Daarom wordt het vervangen. En als we dan 
toch bezig zijn in de wijk, dan pakken we ook 
meteen andere werkzaamheden op. Zoals het 
ophogen van de straten, het aanleggen van 
iets grotere parkeervakken en het opnieuw 
beplanten van de groenvakken.” 

2. Hoe worden de bewoners hierbij 
betrokken? En wat gebeurt er met hun 
ideeën? 
“We informeren de bewoners per brief over 
de plannen en de werkzaamheden. Ook 
vragen we bewoners om mee te denken over 
eventuele verbeteringen in hun wijk. Zij weten 
namelijk als geen ander wat er speelt. 
Alle ideeën worden zoveel mogelijk 
meegenomen in de plannen, maar we kunnen 
niet alles overnemen. Als de plannen klaar 
zijn, gaan we met de bewoners - inclusief hun 
ideeën - in gesprek.” 

3. Wat is er bijzonder aan dit project? 
“Wat ik vooral bijzonder vind, is dat het 
asfalt wordt vervangen door milieu-en 
onderhoudsvriendelijke betonklinkers. 
Op deze manier ogen de straten vriendelijker. 
En zijn de bewoners minder geneigd 
om hard te rijden. Zo verbeteren we de 
verkeersveiligheid.” 

Tijdens de bewonersbijeenkomst in maart 
2022, licht Martèl Kanters (midden op foto) 
de plannen toe. 

4. Hoe voorkomen we zoveel mogelijk de 
overlast? 
“Groot onderhoud zorgt voor overlast, dat 
is een gegeven. Daarom betrekken we 
bewoners al in een vroeg stadium bij de 
plannen en informeren we zo open en helder 
mogelijk. Over het algemeen wordt het 
gewaardeerd als we van tevoren duidelijk 
uitleggen wat men staat te wachten. 
Een-op-eengesprekken werken ook prima. 
Mensen hebben dan meer begrip.” 

5. Wat vragen we aan bewoners tijdens 
de werkzaamheden? 
“De gemeente heeft de verantwoordelijkheid 
om de openbare ruimte zo in te richten, 
dat die de komende tientallen jaren goed 
functioneert. Maar bewoners hebben 
zelf ook een belangrijke rol. Tijdens de 
werkzaamheden werken we op de erfgrens; 
dit is de grens waar de tuin of oprit eindigt 
en de openbare ruimte begint. Tijdens het 
werk moet de aannemer overal goed bij 
kunnen. Daarom vragen we bewoners om 
overhangende planten of hagen weg te halen 
of goed te snoeien. Schuttingen of andere 
bouwwerken, die op openbare grond staan, 
moeten weggehaald worden.” 

Vragen? 
Alle informatie over onze 
projecten is te vinden op 
www.capellebouwtaandestad.nl. 

moet worden. De voorlopige plannen 
presenteren we op een bewonersavond. 
Ook daar kunnen mensen hun inbreng 
hebben. Die verwerken we in het definitieve 
plan. Vervolgens wordt dat gepresenteerd 
en aanbesteed. Hebben we een aannemer, 
dan is er een begindatum. Tijdens deze 
fases houden we contact met de bewoners 
bijvoorbeeld via brieven en de website 
www.capellebouwtaandestad.nl.” 

Domino-effect 
“Is het werk eenmaal begonnen, heb 
je altijd te maken met onvoorziene 
omstandigheden”, haakt Loek in. “Denk 
aan een niet eerder opgemerkte lekkage 
aan een leiding. Of iets gewoons zoals het 
weer. Dan kan een domino-effect optreden.” 
Dirk voegt toe: “En oponthoud hier levert 
vertraging op daar. Als er vertraging is, dan 
kijken we altijd wat dat betekent voor de 
bewoners, de planning en de kosten. Soms 
is het beter de straat open te laten, maar 
als het langer duurt dan maken we de boel 
weer dicht om later verder te kunnen.” 

Nieuw schoolplein 
werd kans voor 
de gemeente 

De Groen van Prinstererschool heeft 
een nieuw schoolplein. Dat was voor de 
gemeente meteen een goede aanleiding 
om de aangrenzende straat aan te 
pakken. Dat werd namelijk een badkuip 
als het flink regende. We hebben de 
straat opgehoogd en we kozen meteen 
voor een duurzame oplossing; het 
bufferen van teveel regenwater. 
Tijdens de opening van het schoolplein 
was de gemeente aanwezig, onder 
andere met een watertafel. Kinderen 
konden spelenderwijs zien wat er 
gebeurt tijdens een hoosbui. Regenwater 
loopt namelijk nauwelijks weg bij 
verharding. Als we meer groen, zoals in 
tuinen, en waterdoorlatende bestrating 
toepassen, dan zakt het waterniveau veel 
beter. 

Kinderen leren spelenderwijs wat 
er gebeurt na een hoosbui met de 
watertafel.  2 

www.capellebouwtaandestad.nl
www.capellebouwtaandestad.nl
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BEWONERSPARTICIPATIE 

‘Op alle mogelijke manieren het gesprek aangaan’ 
Bewonersparticipatie: een woord dat je steeds vaker hoort. En dat is niet voor niets. 
Mounir el Achrafi, hoofd van de afdeling Stadsbeheer bij de gemeente Capelle aan 
den IJssel staat het hoog op de agenda. Voor hem betekent bewonersparticipatie 
dat iedereen de kans krijgt om mee te praten over en mee te doen met alles wat er 
gebeurt in de buitenruimte. We vragen hem waarom dat zo belangrijk is. Ook vertelt 
hij wat de gemeente doet om steeds meer Capellenaren bij initiatieven en projecten 
te betrekken. 

Stadsbeheer bestaat uit twee onderdelen. De reden is eenvoudig. Zij zijn de leef-
Het ene deel houdt zich bezig met experts in hun buurt, wijk of straat. Dus hun 
handhaving en vergunningen. Het andere kennis is voor ons onmisbaar.” 
met de ontwikkeling van de buitenruimte. 
De bewoners van Capelle zijn de gebruikers Uitnodigen 
van de buitenruimte. Zo’n benadering vraagt wel om andere 

vormen van contact. “We willen graag horen 
Hoog op de agenda wat de bewoners belangrijk vinden voor de 
Waarom staat bewonersparticipatie zo toekomst van Capelle. Daarom willen we 
hoog op de agenda? Afdelingshoofd Mounir op zoveel mogelijk manieren het gesprek 
el Achrafi: “Omdat de buitenruimte dus met de mensen aangaan. Dat is ook de 
echt van iedereen is. Het is onze directe reden dat de Capellenaren ons vaker en 
leefomgeving. Hoe meer Capellenaren nadrukkelijker in de wijken zullen zien.” 
zich erbij betrokken voelen, hoe beter. Als Daar is al een begin mee gemaakt met de 
gemeente merken we dat de wereld om ons aanstelling van vier wijktoezichthouders. 
heen steeds meer en sneller verandert. “Die kom je niet alleen tegen bij officiële 
Dus moeten wij mee veranderen. Dat vraagt gelegenheden, maar ook gewoon in het 
om een nieuwe manier van werken. Een dagelijks leven”, legt Mounir uit. “Het is 
manier, waarbij de bewoners meer invloed de bedoeling dat de wijktoezichthouders 
hebben. En steeds meer mensen bij onze uitgroeien tot een vertrouwd gezicht voor 
projecten en initiatieven worden betrokken. de Capellenaren. Iemand die je als bewoner 

Wijktoezichthouder is spin in het web 

Henk van Mullem: “Ik ben onlangs begonnen als wijktoezichthouder in Schenkel, 
Schollevaar en het Schollebos. Als wijktoezichthouder is het mijn taak om bewoners 
zoveel mogelijk bij hun wijk te betrekken. Om dat voor elkaar te krijgen, zorg ik 
ervoor dat de mensen hun inzichten en suggesties bij me kwijt kunnen, maar ook 
dat ik ze vervolgens op de hoogte houd van wat daarmee gebeurt. Het is belangrijk 
dat ik precies weet wat er onder de bewoners leeft. En dus dat ik goed zichtbaar en 
makkelijk benaderbaar ben. Je kunt een wijktoezichthouder dan ook zien als de spin 
in het web. De persoon, bij wie alle informatie samenkomt. Capelle schoon, veilig, 
leefbaar en aantrekkelijk houden, dat lukt alleen als we het samen en in goed overleg 
doen. En daar wil ik als wijktoezichthouder graag mijn steentje aan bijdragen.” 

Mounir el Achrafi (midden op foto) in gesprek met bewoners in de wijk ’s-Gravenland. 
Bewonersparticipatie zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee te praten over de buitenruimte. 

makkelijk weet te vinden en op wie je 
makkelijk afstapt. De wijktoezichthouders 
hebben meerdere rollen. Als je die moet 
samenvatten, zou je kunnen zeggen dat 
ze de ogen en het luisterend oor van de 
gemeente zijn.” 

Benieuwd 
Een andere manier om eens met een 
frisse blik naar de omgeving te kijken, is 
een stadswandeling. Mounir: “Die gaan we 
vier keer per jaar houden. Daarbij nodigen 
we de mensen uit om samen met ons op 
pad te gaan. Ik zie het als een ontspannen 
en laagdrempelige manier om elkaar te 
ontmoeten. En het uitgebreid te hebben 
over wat de Capellenaren in hun buurt 
bezighoudt. We zijn erg benieuwd naar 

wat we bij die wandelingen te horen en te 
zien krijgen. Alle opmerkingen en ideeën 
behandelen we serieus.” 

Ten slotte wijst Mounir op het Programma 
Buitenruimte. “Dat programma kun je 
zien als de weg, die we met z’n allen 
voor Capelle uitstippelen. Het is duidelijk 
dat we een stad willen die voor iedereen 
duurzaam, aantrekkelijk, gezond en veilig 
is. Maar omdat elk deel van Capelle anders 
is, kunnen we ook hier de mening van 
de bewoners goed gebruiken. Daarom 
organiseren we deze zomer een serie 
Wijktours.” 

Meer over de Wijktours is te lezen op de 
volgende pagina. 

WEGWERKZAAMHEDEN 

Vervanging asfalt Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg 
Op meerdere plekken in Capelle aan den IJssel moet het asfalt worden vernieuwd. 
Dat zijn ingrijpende projecten, die een grote invloed hebben op de doorstroming van 
het verkeer. De komende tijd staan in Capelle de werkzaamheden aan de Abram van 
Rijckevorselweg en de Algeraweg op het programma. 

Wist u dat er over de Abram van Rijckevorselweg dagelijks circa 22.000 motorvoertuigen 
rijden. Op de Algeraweg ligt dat aantal zelfs ongeveer twee keer zo hoog. De levensduur 
van het asfalt is afhankelijk van het weggebruik. Hoe meer auto’s er per dag overheen 
rijden, hoe sneller het aan vernieuwing toe is. Voor beide wegen is dat moment nu 
aangebroken. 

Het vervangen van het asfalt dient twee doelen: 
1. het vergroten van de veiligheid voor de gebruikers en 
2. het verbeteren van de kwaliteit van de weg. 

Abram van Rijckevorselweg 
Maandag 15 augustus 2022 

ZEVENKAMP 

Op het wegvak tussen 
DORRESTEIN

de Rivierweg en de 

Algeraweg 
Naar verwachting maandag 12 september 2022 

Op de Algeraweg brengen we geluiddempend asfalt aan. Hiermee vergroten we de 
leefbaarheid van de omwonenden die veel last hebben van het geluid. Het geluid van het 
nieuwe asfalt dempt zo goed, dat het lijkt alsof er de helft minder verkeer rijdt. 

De werkzaamheden beginnen naar verwachting op maandag 12 september 2022 en duren 
ongeveer een maand. Tijdens deze periode blijft de weg gedeeltelijk open. De uitvoering 
gebeurt in fases. Zo blijft er in beide rijrichtingen één rijstrook voor het verkeer open. 
En kunnen ook de bussen en de hulpdiensten van de Algeraweg gebruik blijven maken. 

Tips voor automobilisten 
N219 Om de last zoveel mogelijk te 

beperken, geeft de gemeente 
de volgende tips:Capelseplein 
• Kies in die periode voor 

een andere route. Rijd via
N210 

Gouda of neem de pont in 
VolledigeCouwenshoekseweg starten Schoonhoven. 

• Vermijd zoveel mogelijk hetde werkzaamheden op 15 afsluiting 
augustus. We verwachten rijden tijdens de spits. 

• Neem wat vaker de fiets. 
• Werk zoveel mogelijk thuis. 

dat het werk na woensdag 24 
augustus klaar is. We sluiten SCHOLLEVAARSCHOLLEVSCHOLLEVSCHOLLEVSCHOLLEV 

de weg af voor alle verkeer. 
Zo kunnen de wegwerkers 

OOSTERFLANKOOSTERFLANKOOSTERFLANKhet werk veilig en in een 
korte periode uitvoeren. 
Automobilisten worden 
omgeleid (zie kaartje). 

GedeeltelijkePRINSENLANDPRINSENLANDPRINSENLAND OOSTOOSTGAARDEAARDEOOST AARDE 

Let op: vooruitlopend zijn er op afsluiting 
dinsdag 12 juli vanaf 21.00 uur 
tot woensdag 13 juli 6.00 uur 
werkzaamheden aan het asfalt Algerabrug 

tussen de Couwenhoekseweg 
en Oosterlengte. 

MIDDELWATERING TERINGMIDDELMIDDELMIDDELW TERING 

CAPELLE-WEST N210 

3 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Capelse Courant 07 
22 

Capellenaren aan het woord 
In iedere editie van de Capelse Courant leggen we een stelling voor aan drie Capellenaren. Deze keer een stelling die aansluit bij het thema ‘Groot onderhoud’. 

Het onderhoud van de stad is een verantwoordelijkheid van ons allemaal 

Newroz Guclu 
Woont in de wijk Oostgaarde en is sinds 2014 lid van de 
Capelse Jongerenraad (CJR). Newroz wil graag de stem van 
Capelse jongeren vertegenwoordigen en meebeslissen over 
onderwerpen die voor hen van belang zijn. 

“Onderhoud van de stad is een verantwoordelijkheid voor 
ons allemaal. Ik ben van mening dat elke bewoner van 
Capelle aan den IJssel zich verantwoordelijk dient te voelen 
voor het beheren en onderhouden van de stad. Capelle is 
voor ons, door ons en van ons. 
Een voorbeeld uit het dagelijks leven: De auto waar je in 
rijdt, wil je schoon en krasvrij hebben. Het huis waar je in 
woont, wil je opgeruimd en netjes hebben. Zo horen wij ook 
om te gaan met ons Capelle. 
De gemeente Capelle doet zijn best om de stad leefbaar 
en schoon te houden. Ondanks dat de gemeente hier 
veel tijd in stopt, kan ze dat niet alleen. Zo worden er 
gesprekken gevoerd met buurtbewoners en afspraken 
gemaakt om problemen binnen de stad op te lossen. 
Wat is Capelle zonder input van de buurtbewoners? 
Het is van groot belang dat elke bewoner zich 
verantwoordelijk voelt. 
Elk idee of oplossing draagt bij aan deze mooie stad.” 

Alida Vreden-Cyrus 
Woont in de wijk Schollevaar. Ze is op dit moment voorzitter 
van Stichting Themater. 

“De gemeente beschikt over geld om ervoor te zorgen dat 
pleinen en de gemeenschappelijke buitenruimte veilig 
en goed onderhouden worden. Daarnaast vind ik het 
onderhoud van de stad de verantwoordelijkheid van ons 
allen. Ruim 1,5 jaar geleden zijn de straattegels vervangen. 
Hierdoor straalt de wijk meer rust uit. Daarnaast zie je 
de wijk levendiger worden, de buren zijn vaker buiten en 
verschillende bewoners knapten hun tuin op. Voor mij 
persoonlijk zijn dit belangrijke redenen om hier te blijven 
wonen. 
Ik vraag me af of het voor de inwoners uit Capelle aan den 
IJssel altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Neem bijvoorbeeld het onderhoud van struiken en bomen. 
Ik ben me ervan bewust dat je als inwoner de plicht hebt 
om de bomen en struiken in je tuin te onderhouden. In de 
openbare ruimte vind ik het soms grijs gebied. Hoe zorgt de 
gemeente ervoor dat het goed onderhouden blijft? En wat 
te doen als de bomen en struiken in de avonduren voor een 
onveilig gevoel zorgen? Dit zijn vragen waar ik samen met 
de buren over in gesprek ben met de gemeente.” 

Capelse Ommetjes zijn sportieve routes, die je fietsend, wandelend, skatend of steppend kan afleggen. 

Samen ruimte maken, samen bewegen, 
samen werken aan de toekomst en bijdragen 
aan een duurzaam, groen en gezond 
Capelle. Al deze doelen en wensen komen 
samen in het Programma Buitenruimte. Dit 
programma is opgesteld in samenwerking 
met veel verschillende bedrijven, 
verenigingen en stichtingen, zoals Sportief 
Capelle. Inmiddels staan er al mooie 
initiatieven op poten, zoals de Wijktours en 
de Capelse Ommetjes. 

“Als gemeente Capelle zijn wij 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
inrichting en het beheer van de buitenruimte, 
maar we weten inmiddels ook dat je alleen 
maar tot een succesvolle stad komt mét de 
betrokkenheid van iedereen die er gebruik 
van maakt.” Aan het woord is Linde Nouwens, 
programmamanager Buitenruimte: “In het 
Programma Buitenruimte draait veel om 
de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen in de openbare ruimte zoals water, 
groen, wegen, verlichting en bruggen. Ook is 
een belangrijk doel om de unieke kwaliteiten 
van buurten en wijken te versterken.” 

Échte verhalen leveren pas maatwerk 
Het programma heeft alles met de nieuwe 
manier van werken van de gemeente te 
maken. Linde: “In die nieuwe werkwijze kan 
iedereen die in Capelle woont en of werkt 
ideeën aandragen, wensen uitspreken en 
kennis met ons delen. Op die manier komen 
we samen tot een lijst van kansen én concrete 
acties in de buitenruimte. We zijn ervan 
overtuigd dat werken met echte verhalen 
uit het dagelijks leven leidt tot maatwerk. Ik 
denk dat de mensen de afgelopen tijd hebben 
gemerkt dat de gemeente is veranderd. Die 
verandering zetten we deze zomer door met 
onze Wijktours. Met de Wijktours trekken we 
de wijken in om de ideeën en wensen voor 
elke buurt op te halen. 

Capelse Ommetjes als cadeau aan de stad 
In het Programma Buitenruimte is ook 
veel aandacht voor leefstijl, bewegen, de 
gezonde buitenlucht en manieren om zelf of 
in groepsverband te recreëren. Een initiatief 
waarin dat allemaal samenkomt, zijn de 
Capelse Ommetjes. Die biedt Sportief Capelle 
als cadeau aan de stad aan. De aanleiding 

Paul van Gink 
Woont in de wijk Schollevaar en is secretaris van WOP Schollevaar 
en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Capelle aan den IJssel. 
Daarnaast is hij voorzitter Cliëntenraad Gezondheidscentrum 
Spoorlaan en voorzitter van de Buurtbus in Capelle. 

“De stelling wordt ontkracht door gebruik van de begrippen 
‘onderhoud’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘allemaal’. Wat mensen 
niet (willen) begrijpen, wordt door hen ook niet verder 
uitgedragen. Velen zullen en willen er helaas niets van weten. 
Immers, ik heb er geen tijd voor of ik betaal toch al genoeg 
gemeentelijke belastingen? 
Als we eens stil staan bij ons dagelijks leven, zien we pas 
hoeveel onderhoud aan de stad ons dagelijks leven bepaalt: 
regenwaterafvoer, riolering, groenvoorziening, speelplekken 
voor de jeugd, wegen en fietspaden, openbare verlichting, 
toezicht en veiligheid. Het is te veel om op te noemen. Het is 
ook te veel werk voor de gemeente om alles te onderhouden. 
Als we zelf niet actief bijdragen aan het onderhoud, 
wordt onze Capelse gemeente op termijn onleefbaar en 
onbetaalbaar. Niet alleen voor u, maar vooral voor uw (klein) 
kinderen. Dus kijk zelf eens rond, doe eens wat extra in uw 
eigen voortuin, in uw eigen straat, op het schoolplein of bij uw 
lokale sportvereniging.” 

Programma Buitenruimte 

In de wijken gebeurt het allemaal 

Kom erbij en doe mee! 

Eind juni was de eerste Wijktour, in ’s-Gravenland. Gedurende de zomer doet de 
gemeente ook alle andere wijken aan. We zitten voor u klaar om uw mening te horen. 
Koffie, plantje om mee naar huis te nemen, een knutseltafel voor de kinderen, terwijl 
u zelf de plattegronden met initiatieven bekijkt, uw idee met ons bespreekt of op een 
real time digitale kaart uw wensen aangeeft. 

Check op www.capellebouwtaandestad.nl/hartvoorbuitenruimte wanneer we bij u in de 
wijk zijn. 

is haar 12,5-jarig bestaan. Hans Verwaaijen, 
verenigingsadviseur van Sportief Capelle: 
“Een prima zaak dat er in het programma 
wordt stilgestaan bij bewegen en sportief 
bezig zijn. Vooral omdat er in de buitenruimte 
van Capelle zo veel mogelijkheden zijn. Onze 
ommetjes bestaan uit een divers aanbod 
van sportieve routes door de wijken van de 

Colofon 
Deze Capelse Courant is een uitgave van 
de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Redactie: 
Afdeling BCO, unit Communicatie, 
woordvoering en kabinet 

stad, die je fietsend, skatend of steppend kan 
afleggen. Of met de duofiets, die via Sportief 
Capelle gratis is te lenen. De routes hebben 
verschillende afstanden en voeren je door de 
meest uiteenlopende omgevingen. Ook zijn 
er wandelroutes van vijf kilometer door de 
wijken. Een van de aardige aspecten is dat je 
de routes naadloos kunt combineren.” 

Fotografie: 
Frank de Roo, Jan Kok, Guus 
Schoonewille, Jan van der Arend 
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