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Beste bewoner, 

In het nieuwe jaar organiseren wij een inloopavond in het Huis van de Wijk. Op die avond 
geven we uitleg over de ontwikkeling en de procedure voor kavel NK1 Havensteder en kunt u 
vragen stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp 
bestemmingsplan Fascinatio Boulevard Noord, beter bekend als kavel NK1 Havensteder, ter 
inzage gelegd voor de periode van 15 december tot en met 8 februari. Ais u een zienswijze 
wilt indienen, kunt u dat tot 8 februari doen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 3 
panden met in totaal161 sociale huurwoningen mogelijk. 

Wanneer en waar 
Wij nodigen u voor de inloopavond uit op woensdag 18 januari 2023 tussen 19:30 en 21.30 
uur in het Huis van de Wijk, Fascinatio Boulevard 466. U hoeft zich niet aan te melden, het is 
een vrije inloop. U kunt komen wanneer het u het beste uitkomt. 

Opzet inloopavond 
Wij plaatsen een aantal tafels met specifieke informatie over onder andere de procedure en 
de buitenruimte. Inhoudelijk deskundige medewerkers van Havensteder en van de gemeente 
praten u ter plaatse bij en beantwoorden uw vragen. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 

Rivierweg 111 
Postbus 70 

2900 AB Capelle aan den IJssel 
www.capelleaandenijssel.nl 

gemeente@capelleaandenijssel.nl 

Telefoon: 14010 
Telefax: 010 - 2848800 

BTW nummer: 001877045B05 
IBAN: NL411NGB0006691797 

BIC nummer: INGBNL2A 



Behorende bij documentnummer 1009005 

Maar Informatie 
Op www.capellebouwtaandestad.nl/nk1 vindt u aanvullende informatie over de ontwikkeling. 

Vragen 
Indien u niet aanwezig kunt zijn kunt u altijd uw vraag stellen aan projectondersteuner 
Michele Schumann via mail m.schumann@capelleaandenijssel,nl of telefoon 010- 284 8292. 

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

unithoofd wonen, economie, grond en geo 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
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