
 

 
Meidoornveld 192 

2906 AH Capelle aan den IJssel 

tel:010-4516860 

Emailadres: info@huurdersraadcapelle.nl 

site:www.huurdersraadcapelle.nl 

 

 

 
De vereniging huurdersraad Capelle aan den IJssel is ingeschreven bij de K.v.K  te Rotterdam onder nr.40348159. 
 

 

Klankbordgroep Wingerd/Bongerd 

 

Op 6 september heb ik (in mijn rol van vertegenwoordiger van de HRC in de klankbordgroep) de 

klankbordgroep bijeenkomt Wingerd/Bongerd bijgewoond. Verheugend was de grote opkomst (ca 20 

deelnemers) Dit in tegenstelling tot de vorige bijeenkomst toen slechts 2 (!) bewoners aanwezig 

waren. 

De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken. 

Johan van Bakel (projectleider namens de BAM) gaf een inleiding over wat het project eigenlijk 

inhield. Helaas is er een zekere vertraging in het proces opgetreden. Dit ivm de financiële haalbaarheid 

van het project. 

De bedoeling is nu dat komende maanden binnen de klankbordgroep gesproken gaat worden over de 

werkzaamheden aan de woningen. |wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor de bewoners. De 

rol van de Klankbordgroep is vooral de verbindende factor te zijn tussen de projectgroep 

BAM/Havensteder en de bewoners. Zodat iedereen in de wijk al vroegtijdig weet wat er speelt. Ook 

kunnen dan alle ideeën van de bewoners meegenomen worden als inbreng bij de planvorming. 

Uiteindelijk resulteert dit dan een een plan waarin de meeste bewoners zich herkennen en waar 

draagvlak voor is om uit te voeren. 

uiteindelijk mondt dit dan uit in een projectvoorstel dat aan alle huurders van de Wingerd en Bongerd 

voorgelegd zal worden. 

Vervolgens zal in een enquête aan alle huurders gevraagd worden of zij wel/niet instemmen met dit 

plan. 70% van alle huurders zal moeten instemmen met het plan. (controle door een notaris) anders 

gaat het NIET door, zo is de huidige regelgeving. 

Als hier positief op gereageerd wordt, zal mogelijk na de zomervakantie 2023 of begin 2024 begonnen 

worden met de aanpak. Eerst Wingerd dan Bongerd. 

Over 8 a 10 weken komst de klankbordgroep weer bijeen om verder te praten over de plannen. 

De bijeenkomst vond in een prettige, openhartige maar toch ook kritische sfeer plaats. 

Wim de Bruin  

Secr HRC 
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