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Het begin
In 2018 zijn de besturen van WOP Capelle-West en
WOP Capelle ’s Gravenland met elkaar in gesprek
gegaan over het gebied rond de vijver gelegen tussen
de beide wijken. Conclusie van het gesprek was dat
het gebied een belangrijke sociale functie kan hebben
voor alle bewoners van de beide wijken. De
dierenweide, Knop-Op en de recreatiemogelijkheden
bieden iedere bewoner mogelijkheden voor
ontspanning, ontmoeting en leren.
De gemeente Capelle aan den IJssel kwam in die
periode ook met het Denk en Doe Mee Fonds. Dit
fonds biedt alle bewoners van Capelle aan den IJssel
de mogelijkheid om initiatieven in te dienen en daar
geld voor te krijgen. Meer informatie vindt u op
https://www.denkendoemeefonds.nl/

Beide besturen hebben vervolgens een gezamenlijk
verzoek ingediend bij het fonds voor een bijdrage van
€ 300.000 om de plannen voor het gebied te kunnen
gaan verwezenlijken. De gemotiveerde aanvraag en
presentatie kunt u vinden op onze website
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De bestuursleden Jos Mosmans en Ruud Verschoor
maken deel uit van het bestuur WOP Capelle-West.
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Om voor een dergelijk bedrag in aanmerking te
komen was het noodzakelijk om een rechtspersoon
op te richten in de vorm van een stichting. De naam
Stichting WOP Ketensche Polder is gebaseerd op een
oude kaart van Capelle aan den IJssel uit 1866. In dit
gebied liggen nu de wijken Capelle-West, Capelle
’s Gravenland en de Rotterdamse wijk Kralingse Veer.
In februari 2020 heeft het Denk en Doe Mee Fonds
de aanvraag goedgekeurd en kon de stichting aan de
slag met de verdere uitwerking van de plannen en
ideeën.
In het traject van idee tot aanvraag zijn regelmatig
contacten geweest met vertegenwoordigers van de
gemeente Capelle aan den IJssel, Stichting Welzijn
Capelle, de buurtgroep Capelle-West , beheerder
dierenweide en bewoners om een zo breed mogelijk
draagvlak te krijgen voor dit initiatief. Voor de
uitvoering zal er contact worden gelegd met andere
organisaties die hun kennis en kunde kunnen
bijdragen om tot een succesvol resultaat te komen.

Rik Koenders en Jan van Beemen zitten in het bestuur
van WOP ’s Gravenland.
Yoek Kouwenhoven is een bewoner van ’s Gravenland
en klankbord voor het bestuur.
Jan van Beemen is vanuit zijn werkverleden zeer
kundig in projectmanagement infrastructuur. Hij is
een belangrijke schakel tussen de ideeën van het
bestuur en de uitvoerders voor haalbaarheid,
uitvoering en controle.
Vanuit de gemeente ondersteunt Daphne VerheijenBlaauw ( gebiedsregiseur ) ons op het gebied van
contacten en verkrijgen van informatie. Rob Euser is
de projectbegeleider namens Stadsbeheer
Namens Stichting Welzijn Capelle krijgen wij raad en
daad van Arjan de Weger.
Indien u vragen heeft kunt u ons een mail sturen naar
info@hetnieuwevijvergebied.nl

Hoe nu verder?

De Corona maatregelen hebben gezorgd voor een behoorlijke kink in de kabel voor wat
betreft onze plannen om te beginnen met gezamenlijk overleg en uitwerkingen met o.a.
de leden van het bestuur, Welzijn Capelle en de gemeente Capelle aan den IJssel.
De 1,5 meter maatschappij is natuurlijk niet iets dat wij voor ogen hadden toen we
begonnen aan dit initiatief. Het Vijvergebied moest een ontmoetingsplek worden voor alle
bewoners waarbij sociale contacten belangrijk zijn voor het woon- en leef- plezier in onze
wijken.
We laten ons niet uit het veld slaan en gaan door met het uitwerken en uitvoeren, al dan
niet ( tijdelijk ) aangepast aan de huidige situatie waarin we leven, van het initiatief.

Wat is er gedaan tot nu toe
Het bestuur heeft de afgelopen maanden toch een aantal keren
kunnen vergaderen en gesprekken kunnen voeren met externe
partijen. Onderstaand een overzicht
➢ Bezoek aan Knop-Op om een indruk te krijgen van de
mogelijkheden in het gebouw.
➢ Overleg met Welzijn Capelle over gebruik van Knop-Op
➢ Terrasvergunning voor Knop-Op
➢ Opstellen prioriteitenlijst werkzaamheden
➢ Overleg met stadsbeheer Capelle aan den IJssel
➢ Maken van een website
➢ Kennismaking met door de gemeente aangestelde
projectbegeleider Rob Euser
➢ Overleg met de beheerder van de dierenweide
➢ Gesprek met Deloitte accountants over financieel toezicht
en administratie
➢ Contact met werkgroep Verbuurzamen van de gemeente
➢ Afspraken met Denk en Doe Mee Fonds over rapportage
voortgang het nieuwe Vijvergebied
➢ Opzet van een communicatieplan voor bewoners
➢ Artikel in het AD over het project
➢ September informatie avonden in Knop-Op voor bewoners.
➢ Tijdens bewonersavonden van WOP Capelle-West en WOP
’s Gravenland is het vijverproject diverse malen ter sprake
gekomen en is er aan bewoners gevraagd mee te denken.
Wij willen benadrukken dat dit initiatief voor alle bewoners is en wij
zijn dan ook zeer geïnteresseerd en afhankelijk van de vragen en
ideeën die u inbrengt, waarmee wij als stichting aan de slag kunnen
gaan. Hoe breder dit gedragen wordt hoe succesvoller dit initiatief
nu zal worden en in de komende jaren zal blijven.

Inloop avonden September
Het bestuur zal in de maand september
een aantal avonden in Knop-Op
aanwezig zijn om informatie te geven
over de plannen en de voortgang voor
het vijvergebied. Deze avonden zullen
zijn op dinsdag 1 september en
donderdag 10 september van 19.00
tot 20.00 uur in Knop-Op bij de vijver
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