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Beste bewoner, 

Voor de wijk Fascinatio werkt de gemeente aan een Ruimtelijke Toekomst Perspectief (RTP). 
In dit RTP wordt een doorkijkje gegeven naar de wijk in 2030 en welke acties er ondernomen 
(moeten) worden om dit te bereiken. Het RTP 1i9! vall !7 februari tot 31 maart 2021 ter 
inzage. Via deze brief nodigen we u graag uit voor een viertal digitale bijeenkomsten waarin 
we graag met u in gesprek gaan over het RTP. Ook geven u meer informatie over hoe u kun 
reageren op het RTP. 

Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio 
De komende jaren werkt de gemeente aan een verbetering van de wijk Fascinatio. Hoe deze 
verbeteringen er uit kunnen zien schetsen we in een Ruimtelijk Toekomst Perspectief. De 
onderwerpen wonen, mobiliteit, werken, groen en duurzaamheid komen aan bod. Deze 
onderwerpen zijn in gesprekken met het WOP afgestemd. 
Uiteraard horen we ook graag of u zich als bewoner herkent in de analyse die we gemaakt 
hebben. Hebben we iets over het hoofd gezien? Mist u nog onderwerpen? Ook horen wij 
graag of u de doelstellingen ondersteund waarmee de gemeente denkt dat Fascinatio ook in 
2030 voor iedereen een prettige wijk is om te wonen en werken. 

Inspraakperiode 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 16 februari jl. het RTP in 
concept vastgesteld. Dat betekent dat het document ter inzage wordt gelegd. 
Van 17 februari t/m 31 maart 2021 kunt u reageren op dit document. 

z.o.z. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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Hoe kunt u reageren? 
Tijdens de WOP vergadering van 17 tebruari jl. gaven we al een korte presentatie van het 
Ruimtelijk Toekomst Perspectiet Fascinatio. Om ook nog wat dieper op verschillende thema's 
in te gaan hebben we vier digitale bijeenkomsten gepland. Voor ieder them a een. 

Maandag 1 maart om 19:30 uur 
Donderdag 4 maart om 19:30 uur 
Dinsdag 9 maart om 19:30 uur 
Woensdag 10 maart om 19:30 uur 

I Thema Entrees met uitstraling 
I Thema Een gemengde buitenring 
I Thema Groene beleving 
I Thema Mobiliteit, parkeren en ontsluiting 

Wilt u bij een van deze bijeenkomsten aanwezig zijn? Laat ons dit dan weten door te mailen 
naar doemee@capelleaandenijssel.nl met in het onderwerp "Bijeenkomst RTP Fascinatio" 
en de datum en het thema van uw voorkeur. U kunt uiteraard meerdere avonden deelnemen. 
Ook is het RTP te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/fascinatio of in het 
gemeentehuis van Capelle aan den IJssel. 

Er zijn nog twee andere manieren om een reactie te geven op het RTP Fascinatio: 
1. E-mail: Door een mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar 

doemee@capelleaandenijssel.nl 

2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar: 
Gemeente Capelle aan den IJssel, RTP Fascinatio - Postbus 70, 
2900 AB Capelle aan den IJssel 

Aile reacties op het Ruimtelijk Toekomst Perspectief worden verzameld in de Nota van 
Beantwoording waarin wij in gaan op de vragen en suggesties die worden gedaan. 
De Nota van Beantwoording op een later moment (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen 
die een reactie heett gegeven. Van de vier thema-avonden wordt een verslag gemaakt. 
Deze verslagen worden toegevoegd als bijlage aan de Nota van Beantwoording. 
Wij hopen u digitaal te ontmoeten tijdens een van de digitale bijeenkomsten. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u deze richten aan doemee@capelleaandenijssel.nl 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens deze, 
afdelingshoofd Stadsontwikkeling, 

, wnd 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 


