
 
 
 
 
 
Deze maand geen WOP vergadering maar in de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
organiseert het WOP DB weer een gezellig en 
informatief Politiek Café op woensdagavond  

 

    16 FEBRUARI  
             van 19-22 uur  

Met deelname van 9 Capelse politieke partijen   
 

Locatie: Hal van gebouw The Rhino,  
              Fascinatio Boulevard 886   
 
 
 
19.00 uur  start de INFOMARKT waar u persoonlijk kunt kennismaken                     
                   met de deelnemende partijen  
19.45 uur   debatrondes olv. van Alida Vreden (vz st Themater)  

partijen gaan aan de hand van stellingen met elkaar in 
discussie over onderwerpen die Fascinatio bezig houden. 

21.20 uur   napraten op de Infomarkt met een hapje en een drankje  
 

U komt toch ook?! Inloop vanaf 19.00 uur 
 
Laat de politici kennismaken met Fascinatio bewoners en hun wensen 
voor de leefomgeving.  
 
NB alles met inachtneming en onder voorbehoud van actuele RIVM Maatregelen.  



NIEUWS UIT DE WIJK  

GROEN  
• de vergroting van plantvakken is in volle gang 

• er zijn 3000 bloembollen in de wijk geplant  

• in de wijngaard is de wintersnoei uitgevoerd door de vrijwilligersploeg 

• er komt een klankbordgroep voor ontwikkeling Noordpark  

• groene parkeerplaats naast Vuicon wordt in kwartaal 1 aangelegd  

• bewoners en WOP DB bepleiten een toekomstig ecoduct over een verdiepte AvRweg 

tussen Kralingseveer en Fascinatio 

• student Niels Werner is bezig met ontwikkeling van Stadslab Fascinatio.  

• Fleurop actie in de maak voor 20-jarig bestaan Fascinatio  

JEUGD  

• Fluisterkooi op het Ardaplein heeft nu kunstgras en een net-overkapping  

• bestaande speelplekken zijn vernieuwd door de gemeente 

• wens is meer natuurlijke speelplekken realiseren (met schommels) 

• wens is ook meer jongerenwerk in de buitenruimte  

• de wens van jeugd en jongerencoaches is het realiseren van een eigen 

jongerenlocatie in de wijk.  

WELZIJN EN ACTIVITEITEN  
• Huis van de Wijk en Buurtgroep activiteiten worden langzamerhand weer opgestart.  

• De wens is meer activiteiten en aandacht voor senioren in de wijk.  
Aandacht voor eenzaamheid en veiligheid.   

• Tot nu toe wordt er bij de seniorenflats af en toe een Koffie On Tour geregeld.  

• Het WOP DB bepleit de komst van een seniorencoach. 

• WOP DB bepleit bij ontwikkeling van nieuwe en bestaande appartementsgebouwen 
het realiseren van een toegangshal of andere ruimte met faciliteiten die mogelijkheid 
biedt voor ontmoetingen.  

• 24 februari om 14.00 start een Kunstwandeling Fascinatio in het Huis vd Wijk.  
Kost € 1,-- incl. koffie/thee. Aanmelden:cow@kunstkringcapelle.nl of 06-23103615 

• plan Fascinatio Foto tentoonstelling wordt in 2022 uitgevoerd. Heb je leuke Fascinatio 
foto’s van de afgelopen 20 jaar, stuur ze naar info@fascinatio.nl.  
 

WIJKONTWIKKELING  

• het Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio(RTPF = visie op ontwikkeling 
Fascinatio tot 2030  is na aanpassingen vastgesteld door de Gemeenteraad 

• bouwplannen: presentaties over bouwplannen Fascinatio en Rivium te vinden via de 
website www.capellebouwtaandestad.nl  

• tegen het plan Studentenhuisvesting in Fascinatio zijn protesten ingediend bij de 
Gemeente. Bewoners en WOP DB zijn weer in gesprek met de projectontwikkelaar. 
De wens is Studentenhuisvesting te verplaatsen naar het Rivium dan wel te 
realiseren op de kavel NK1 in samenspraak met Havensteder. Voor dat laatste 
moeten de neuzen van SHV, Havensteder en Gemeente dezelfde kant opgaan.   

• klankbordgroep ontwikkeling Havensteder NK1 heeft een pitch bijgewoond van 
instellingen die begeleid wonen kunnen verzorgen. 

• na 16 maanden is het wachten nog steeds op aanpassingen bij gebouw Allsafe  

• bewoners en WOP DB vragen aandacht voor geluidsoverlast AvR en Metrotracé. 
• samen met de gemeente wordt een pilot palen hondenpoepzakjes bekeken.  

• het wandelpad rond de wijk met toegangspaden wordt aangelegd.  

• WOP DB bepleit toekomstige detailhandel (kleinschalige winkels) mogelijk te maken  

http://www.capellebouwtaandestad.nl/


PARKEREN EN VERKEER  
• een gemeentelijke werkgroep parkeerregulering is van start gegaan (deelnemers zijn 

bewoners, bedrijven, WOP DB, OT P&V, gemeente, handhaving e.a. )  

• er komen snelheidsbeperkende maatregelen op de Fascinatio Boulevard.   

• het  WOP DB zet zich met name in op verbeterde doorstroming verkeer 
Algeracorridor en Van Brienenoordcorridor/Kralingse Plein.  Bepleit bij de gemeente 
Capelle realisatie van de zgn. George Westerbeekbaan/ verlenging 2-baans uitrit bij 
Tango richting de A16 /het Noorden. Tevens ondertunneling Kralingse Plein. 

• De waterbus zal naar verwachting medio 2022 een halte hebben bij het Zalmhuis.  

 
SPORTEN EN BEWEGEN  

• Sportief Capelle regelt ook dit kalenderjaar weer sportmiddagen voor de jeugd  

• WOP DB en Buurtgroep hebben plaatsing van sporttoestellen in de buitenring bepleit 
en daartoe een aanvraag ingediend bij het D&DM Fonds, helaas afgewezen.   

• De gemeenteraad heeft nu bepaald dat er een onderzoek komt naar plaatsing 
sporttoestellen in heel Capelle met een pilot in Fascinatio   

 

TOTA PROJECT, een nieuw wijkproject en staat voor Tijdelijk OpgaveTeam Achterpaden. 
 
Waarom? Omdat op diverse plaatsen in de wijk de achterpaden gebruikt worden als opslag 

van rommel, de verlichting niet werkt, tegels ernstig zijn verzakt, vervuild en de 

waterafvoeren verstopt zijn. Het onderhoud daarvan ligt bij de bewoners/eigenaren zelf 

omdat de helft van elk achterpad bij een woning behoort en dit geen gebied is dat onder het 

beheer van de Gemeente valt. Toch wil de gemeente Capelle aan den IJssel in 

samenwerking met Welzijn Capelle - in een eenmalige actie - bewoners ondersteunen bij het 

onderhoud.  De behulpzaamheid betreft: 

• Gebruikmaken van door de gemeente beschikbaar gestelde materialen; 
• Aanschaf van benodigdheden via de inkoopkanalen van de Gemeente en 
• Indien gewenst, adviezen en plan van aanpak. 
 
Hoe meer straten met achterpaden hieraan deel willen nemen, betekent nog betere 

afspraken met leveranciers. Binnenkort zal het TOTA-team bij u aanbellen om uw reacties te 

horen. Als de voorkeur uitgaat naar ‘laten doen’ dan heeft het team daar ook informatie over. 

Contacten over dit initiatief lopen via projectleiders: 

Nitai Doelam (stagiair Welzijn Capelle)   Email: N.Doelam@welzijncapelle.nl  
Arjan de Weger (buurtcoach Welzijn Capelle)  Email: A.deWeger@welzijncapelle.nl 

 
OVERIGE WIJKZAKEN  
 

• Wijkagent Nick van den Boogaart is gestart in een andere wijk in Capelle. 
Kees Moerland is en blijft de wijkagent in Fascinatio en heeft als backup zijn collega 

Cindy Coremans 0900-8844 Email: wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl 

• WOP DB  neemt samen met meerdere Rotterdamse bewonersorganisaties en 
Capelse WOP’s deel aan het participatietraject voor de nieuwe oeververbinding regio 
Rotterdam met oog op de effecten voor Fascinatio.www.oeververbindingen.nl 

• WOP DB bepleit geluidsbeperkende maatregelen van het METRO TRAJECT met 
name voor bewoners aan de Noordrand van de wijk.   

• Eerstkomende WOP bijeenkomsten 18 mei, 7 september, 30 november.  
Website WOP : www.fascinatio.nl  Email: info@fascinatio.nl  
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INFO  
 
 

WOP DB    info@fascinatio.nl  
www.fascinatio.nl 

Buurtgroep Fascinatio  buurtgroepfascinatio@gmail.com 
Buurtcoach  Fascinatio   Arjan de Weger  (St. Welzijn Capelle)  

a.deweger@welzijn.nu  
Gebiedsregisseur Fascinatio  Werner Kasten  0651526394 

w.kasten@capelleaandenijssel.nl    
Wijkagent  Kees Moerland 0900-8844 
 wijkagenten-capelle-

west.ijsselland@politie.nl 
Handhaving  handhaving@capelleaandenijssel.nl 

010-2848111 
Gemeentehuis   www.capelleaandenijssel.nl 010-2848688  
Huis van de Wijk Fascinatio  Fascinatio Boulevard 466 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

OP WOENSDAGAVOND 16 FEBRUARI 2022  

Inloop 19.00 uur  Start debat 19.45 uur  Toegang vrij  

Locatie; hal van gebouw The Rhino  Fascinatio Boulevard 866 

ovb. RIVM Maatregelen  
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