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Beste bewoner van de wijk Fascinatio, 

We gaan een park aanleggen langs de randen uw wijk. De gemeenteraad heeft afgelopen december 
budget vrijgemaakt voor de aanleg van de ‘basisvariant’: een wandelpad in het talud van de metro ten 
noorden van de wijk, en het afmaken van het wandelpad langs de Abram van Rijckevorselweg ten 
zuiden van de wijk.  

Wilt u meedenken? 
Graag willen wij een schetsontwerp hiervan aan u presenteren en willen uw ideeën hierover horen die 
we mogelijk kunnen verwerken een nadere uitwerking van het ontwerp.  

Vanuit de wijk zijn al de nodige wensen om het park verder in te vullen. Op dit moment ontbreken daar 
de benodigde financiële middelen voor. Wij willen echter wel graag uw wensen bespreken, zodat we 
budget kunnen aanvragen bij de gemeenteraad voor een gedragen hoogwaardigere variant. Uiteraard 
kunnen we op dit moment nog niets beloven over een toekomstige budgettoekenning van de raad. 

Voor de nadere uitwerking van zowel de basis als de hoogwaardigere variant, willen wij graag een 
klankbordgroep van wijkbewoners oprichten die we intensiever betrekken bij de uitwerking van het 
ontwerp.  

Waar en wanneer 
Woensdag 13 april om 19.30 uur in het Huis van de Wijk. 

Hoe kunt u zich aanmelden?
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.  

Meer informatie 
Meer informatie kunt u vinden op de volgende website:  
http://www.capellebouwtaandestad.nl/parkrandfascinatio.  
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Figuur: Uit te werken basis Parkrand Fascinatio 

En anders kunt u altijd uw vraag stellen aan projectondersteuner Michèle Schumann via mail 
m.schumann@capelleaandenijssel.nl of telefoon 010 – 284 8292. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

Pieter van Woensel 
Afdelingshoofd Stadsontwikkeling 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 


