
Een Fascinatio lente groet!
VRIJDAG 2 APRIL 12-15 UUR 

Een fleurig opkikkertje kunnen we in deze tijd wel 
gebruiken.  Elke woning in Fascinatio kan vrijdag op 

het Solisplein een fleurig plantje ophalen. Deze 
flyer even laten zien. NB bij de 55 + flats 

Onacklaan zetten we de plantjes in de hal 



Laatste wijknieuws  
Groen: 
Waar het kan komen er meer groenbakken en 
worden plantvakken vergroot. De gemeente is 
inmiddels gestart met de werkzaamheden. 
Binnenkort komt er een fruitbomenactie. U hoort 
van het Opgaveteam Groen 
De wijngaard wordt dit jaar uitgebreid met de 
Oostgaard. www.sjatoo010.nl 
De Stadslandbouw is nu nog steeds te vinden 
aan de Fascinatio Boulevard/noordkant en 
hoopt op termijn een definitieve plek te krijgen 
langs het metrotracé. Lentegroet plantjes mmv. 
Tuincentrum Zwinkels. 

Jeugd:
Deelnemers aan het opgaveteam Jeugd 
Fascinatio waren uitgenodigd om hun ervaringen 
over opgavegericht werken te delen met de 
gemeenteraadsleden. 
Wijkontwikkeling : 
Het Ruimtelijk Toekomstperspectief 
Fascinatio(RTPF = visie op ontwikkeling 
Fascinatio tot 2030  wordt na alle presentaties 
en inspraak avonden afgerond. Reacties insturen 
tot 31 maart 2021 Alles hierover via de link. 
https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijs-
sel/project/fascinatio

Bouwplannen: 
diverse presentaties over bouwplannen te 
vinden via de website www.capellebouwtaan-
destad.nl of de link 
https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel
Rivium plannen en presentaties ook via 
bovenstaande links. 

Deze weken worden er op diverse locaties in de 
wijk nieuwe afvalcontainers geplaatst. Graag 
gebruiken!  

Parkeren en verkeer 
De parkeernota Fascinatio wacht op uitrol. 
Informatieavonden over Mobiliteit  heeft u 
kunnen bijwonen. Volg ook de thema’s mobiliteit 
Rivium en Algeracorridor. Ook te vinden via 
www.capellebouwtaandestad.nl

Parkeren bij Quion 

Bedrijf Quion heeft 8 laadpalen die na 18.00 uur 
en in het weekend gebruikt kunnen worden door 
wijkbewoners. Ook op die genoemde tijden kan 
men parkeren op het parkeerterrein van Quion. 

WOP 
Eerstkomende (digitale) WOP bijeenkomst staat 
gepland op woensdag 21 april om 19.30 uur. 
Website WOP : www.fascinatio.nl
Email: info@fascinatio.nl 
WOP db neemt samen met meerdere 
Rotterdamse bewonersorganisaties en Capelse 
WOP’s deel aan het participatietraject voor de 
nieuwe oeververbinding regio Rotterdam. 
www.oeververbindingen.nl 
Heeft u ideeën over activiteiten in de wijk mbt. 
Ouderen of Jeugd graag een email naar 
info@fascinatio.nl of wijkregisseur Werner 
Kasten/

Huis van de wijk   
Nu nog gesloten voor activiteiten maar wel open 
op woensdagochtend voor  ko�e met wat lekkers 
van 10-12 uur Gebiedsregisseur en buurtcoach 
aanwezig. Facebook:  Huis van de Wijk Fascinatio  

Buurtgroep Fascinatio  
Er komt weer een leuke paasactiviteit aan. 
Tips voor activiteiten of aanbod 
vrijwilligershulp  per email naar:  
buurtgroepfascinatio@gmail.com    

Wijkregisseur Werner Kasten 
w.kasten@capelleaandenijssel.nl

Buurtcoach: Arjan de Weger 
a.deweger@welzijncapelle.nu

Wijkagenten Nick van den Boogaart en Kees 
Moerland 
0900-8844 
wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl

Handhaving 
010-2848111
handhaving@capelleaandenijssel.nl


