
PERSBERICHT COMITÉ ALLSAFE-NEE 
 
Capelle aan den IJssel, 25 september 2019 
 
Comité behaalt eerste resultaat: Gemeente Capelle aan den IJssel stelt 
onafhankelijk extern onderzoek in naar Allsafe-pand 
 
Het comité Allsafe-NEE is verheugd met het besluit van het college van B&W tot het instellen 
van een onafhankelijk extern onderzoek, één van onze eisen zoals opgenomen in onze open 
brief van 17 juli 2019.  
 
We betreuren dat het zo lang heeft moeten duren, maar zien het als een positieve 
ontwikkeling dat, mede dankzij onze aanhoudende druk, het college tot dit besluit is 
gekomen. De door inmiddels éénderde van de wijk ondertekende open brief geeft aan dat er 
in de wijk veel draagvlak voor onze acties is. 
 
De afgelopen maanden is er veel druk uitgeoefend op het college van B&W, niet alleen door 
ons maar ook vanuit politieke partijen en vanuit het Wijk Overleg Platform Fascinatio. 
 
Het comité Allsafe-NEE heeft het sterke vermoeden dat onze brief aan de gemeenteraad van 
donderdag 19 september jl. de doorslag heeft gegeven voor het instellen van dit 
onafhankelijke externe onderzoek. Na deze brief, bestaande uit 10 pagina’s met bevindingen 
en 38 pagina’s met bijlagen, gebaseerd op ons eigen onderzoek, bleef ons inziens 
logischerwijs geen andere optie meer open dan het instellen van dit onderzoek.  
 
Ons onderzoek bestond met name uit het indienen van diverse Wob-verzoeken waar er 
overigens nog enkele van uitstaan. Hieronder zijn ook verzoeken ten aanzien van andere 
ontwikkelingen in de wijk, zoals bijvoorbeeld de carwash. Wij verwachten dan ook dat meer 
bevindingen zullen volgen. 
 
Ondanks onze kanttekeningen vindt het comité het onderzoek evenwel een positieve 
ontwikkeling. We zien vol vertrouwen de uitkomsten tegemoet. Wij gaan ervan uit dat wij 
deel zullen uitmaken van de breed samengestelde groep waar de opdrachtformulering van 
het onderzoek bij wordt belegd. 
  
In de tussentijd gaan wij ervan uit dat er substantiële aanpassingen aan het pand worden 
gedaan. Als het onafhankelijk onderzoek of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven 
zal het comité vervolgstappen overwegen. 
 
Wij beschouwen dit onderzoek als een stap in de goede richting en wij zullen ons bij de 
vervolgstappen constructief kritisch opstellen. 


