
Verslag van gesprek met Gé Derksen, 14 april ’09.

Raadslid van 1970 tot 2006, wethouder van 1974 tot 1976.

Gé ging in ’65 bij de NEH werken. Hij woonde eerst bijna een jaar in pension aan de

Burgemeester Meineslaan in R’dam, en kwam in ’66 met vrouw en kinderen naar Capelle. Zij

gingen wonen in een koophuis aan de Gruttosingel. Hij had gelijk zijn eerste aanvaring met de

gemeente, omdat ivm een groenstrook achter de tuin, het huis niet direct getransporteerd kon

worden. Hetgeen hem hoge bouwrente kostte. Dat dwong hem ertoe enige pittige brieven te

schrijven richting gemeente.

Hij werd de politiek ingetrokken ,omdat hij, de journalist Schaap en anderen, zich verzetten tegen

de aanleg van een tankstation op de groenstrook achter hun woningen, hij zich inzette voor de

openstelling op zondag van de friettent bij de Kerklaan/Koperwiek en hij bestuurslid werd van

Woonstad Capelle.

In dezelfde tijd werd landelijk D’66 opgericht en op het congres in 1966 trad hij toe tot de partij.

Met Leo Welters richtte hij de locale D’66 op. Ze deden mee aan de raadsverkiezingen en zo

kwam hij in ’70 in de Capelse Raad.

Al eerder liet hij van zich horen bij de plannen tot verhuizing van de Zuid Molukkers van IJsseloord

naar een nieuwe wijk. Daar was veel verzet tegen. Met groots vertoon van tanks en vliegtuigen

werd daar tegenin gegaan. Hij belde met Anneke Goudsmit, kamerlid D’66, om te vertellen wat er

allemaal gebeurde en ze stelde onmiddellijk Kamervragen. Gé kon daarna niet meer stuk bij de

Zuid Molukkers.

Een andere kwestie was ongeveer de alleenheerschappij van Wostica in Capelle. Woonstad

Capelle en Prins Alexander kregen geen toegang tot de Capelse woningmarkt. Gé zocht contact

me tErwin Nypels, kamerlid voor D’66. Nypels stelde Kamervragen en Pr.Alexander en de rk

woningbouwvereniging kregen contingenten woningen om te bouwen toegewezen.



Oostgaarde.

Rond de jaren ‘70 ontstond grote aversie tegen hoogbouw. De Hoeken waren gerealiseerd.

Burgemeester Van Dijk was een groot voorstander van verdere hoogbouw en volgens hem was er

geen weg terug. In de Raad waren verschillende opvattingen. Met de komst van een nieuwe

directeur Openbare werken, Jaap van Lokhorst, met eigen medewerkers uit Amstelveen en

veranderde opvattingen in de Raad werd het plan Oostgaarde veranderd. Van Lokhorst haalde de

architect Benno Stegeman naar Capelle. Die kwam met een experimenteel plan, veel tekeningen en

berekeningen. Van den Berg, toenmalig fractievoorzitter van de PvdA, had wat bedenkingen tegen

de parkeerruimtes onder de flat. Hij voorzag problemen mbt de veiligheid. Later heeft hij gelijk

gekregen. Het plan Stegeman is uitgevoerd door de combinatie Bakker Tilro en Van Leeuwen. Er

ontstonden echter financiële problemen en Minister Gruyters heeft zeker 1 miljoen gulden extra

bijgepast. De eerste steen is gelegd door Pr. Claus.

IJsseldam.

Burgemeester Van Dijk streefde naar vergroting van Capelle met Rotterdams gebied tot een nieuwe

gemeente IJsseldam. Hij heeft veel moeite gedaan voor de vorming van IJsseldam. Tot zelfs

geheime besprekingen met Zevenhuizen aan toe om IJsseldam te realiseren. D’66 was daar

tegen. Op basis van onderzoek van Prof Brasz vond D’66 60.000 tot 65.000 inwoners een

goede omvang voor Capelle.

Toen dit plan werd afgeschoten, wilde Van Dijk Capelle graag tot groeikern verklaard zien, hetgeen

extra subsidies zou opleveren van het Rijk.

Burgemeester Van Dijk had echter moeite om Min. Gruyters te spreken te krijgen en vroeg hulp aan

Gé. Het lukte hem om Gruyters naar Capelle te halen. Hij vond de Rondelen, waar nogal wat

problemen mee waren, een slecht plan, Akkerwinde en Haagwinde in Schenkel vond hij veel beter.

Ook dat was niet slecht voor de status van Gé.

Grenswijziging Zevenhuizen-Kralingse Veer.



Na het vertrek van burgemeester Van Dijk, werd Luigi van Leeuwen de nieuwe burgemeester. Hij

wilde een grondruil met Rotterdam, waardoor Kralingse Veer bij Capelle zou komen. De mensen in

Kralingse Veer wilden zekerheid dat na de grenswijziging hun sociaal-culturele voorzieningen en

onderwijsvoorzieningen ( ze hadden boventallige leerkrachten) op hetzelfde niveau zouden blijven.

Volgens Eissen, directeur Onderwijs, kon er geen verschil gemaakt worden tussen scholen in één

gemeente. Gé, toen wethouder, gaf de bewoners van Kralingse Veer gelijk.

Sociaal-cultureel werk.

Als wethouder, sinds ’74, moest Gé regelmatig in het College van B en W onderhandelen over

kleine zaken in de sociaal-culturele sfeer. Er waren altijd geldproblemen. Te weinig financiële steun

voor sociaal-cultureel werk en daardoor onvrede van de bewoners. Die terecht gesteund werden

door de actiegroep van Marleen Hoornstra”Öpen Oog en Oor”. Enkele voorbeelden:

- geld voor een buitenkast voor het speelgoed van een peutergroep

- zand voor een zandbak van een peutergroep. Was geleverd, maar Ibelings wilde niet

betalen.

- Aanvankelijk kreeg Gé geen steun uit het College voor het opstellen van een

subsidieregeling kinderopvang. Gemeentesecretaris Brouwer adviseerde hem toen het via

de Raad te spelen. Zo kwam de D’66 fraktie met een initiatiefvoorstel ( met advies van de

WKN) , dat werd aanvaard. Het was een open eindregeling en toen Bruil wethouder werd,

maakte hij daar snel een eind aan.

- Financiering van het JAC/JOC aan de Capelse weg. De boerderij werd verbouwd, maar er

was geen geld voor de exploitatie. Verkocht met grote verliezen. Thans restaurant Fong

Shou.

- Jeugdvoorziening in Schollevaar

-

Nog steeds trekt Capelle regelmatig een “ te grote broek “ aan, zoals met het Isalatheater, waar

D’66 tegen was. Omdat je met de metro in een kwartier in de Schouwburg in Rotterdam zat. Nu

het Isalatheater er is, moet je het ook voldoende geld geven om te overleven. De problemen met



de Bibliotheek en de muziekschool zijn daar ook voorbeelden van: wel de voorzieningen, maar

geen geld voor een behoorlijke exploitatie.

Schollevaar.

Het plan van Van Stekelenburg was een mooi plan. D’66 was tegen de krankzinnige verdichting als

gevolg van de latere geldproblemen. Veel geld was in eerste instantie gegaan naar wegenaanleg,

waardoor op de wegen zware belasting mogelijk werd. De zandboeren hebben goede zaken

gedaan. Eerst een flink zandpakket aanbrengen, dan weer gedeeltelijk afgraven en nog een keer

verkopen. Door de geldproblemen werd ook hier weer bezuinigd op sociaal-culturele

voorzieningen.

’s Gravenland.

De afdeling stedebouw was voor “landmarks”. Maar Glastra durfde het toch niet aan om die in het

definitieve plan op te nemen.

Fascinatio.

Fascinatio is wel een mooi plan. Hier en daar wat te dicht op elkaar. Capelle is bij de neus

genomen door Manders, die door de ambtenaar Voorlichting en interim-wethouder Jacobs naar

binnen is gehaald om de PR te doen met een mooi verhaal. Dat kostte Capelle veel geld, maar de

grote t.v.voorstellingen bleven uit. De voorzieningen zijn ook daar weer krap bemeten.

Schenkel –Noord

Dat is een gewilde aardige wijk. Probleem is het parkeren bij het ziekenhuis, die naar het zich laat

aanzien worden opgelost. Hangjongeren bij C1000 zijn een probleem, hoewel de bedrijfsleider van

C1000 en goede aanpak heeft. Hij doet veel voor de wijk.



Steen voor Steen.

Capelle is vol. Er zou alleen sprake moeten zijn van woningverbetering en woningvervanging. Voor

de sportvoorzieningen is er nu een goed plan, naar het zich laat aanzien Jammer is dat de

vrachtauto’s een van de fraaiste woningbouwlocaties gaan/blijven bezetten.

Ambtelijk apparaat.

Er is veel verloop van goede ambtenaren, op enkele honkvaste mensen na. Naar mijn mening doet

dat de gemeente geen goed.

Losse opmerkingen.

- Meer directe democratie is nodig in Capelle. De inwoners moeten meer bij hun buurt/wijk/

directe woonomgeving betrokken worden.

- Te weinig oog voor de natuur; er worden meer bomen gekapt dan geplant. Waarom niet

meer noten en tamme kastanjes?




