
Verslag vergadering WOP Fascinatio 
12 november 2014 

Locatie: Fascinatio Boulevard 1148, gebouw Steingoed 
Aanwezig: ongeveer 34 personen 

1. Opening 

Voorzitter mevrouw De Veer opent de vergadering om 20.15 uur en heet alle 
aanwezigen welkom. Het WOP-team wordt voorgesteld. Het is een bijzondere 
vergadering die in het teken staat van de Toekomstagenda. De Toekomstagenda is 
gemaakt vanuit wensen en ideeën van bewoners; het is een plan waaraan samen met 
de gemeente de komende vier jaar gewerkt gaat worden. De voorzitter overhandigt de 
Toekomstagenda aan wijkwethouder Van Cappelle. De gemeente maakt met behulp 
van de Toekomstagenda het WijkUitvoeringsPlan. De voorzitter vertelt over de 
begraven schat met wensen van de kinderen van Fascinatio. Deze schat wordt in het 
voorjaar weer opgegraven. 
De volgorde van de agenda wordt gewijzigd. De politie is aanwezig; er kunnen vragen 
worden gesteld. Wijkagent Piet van de Wetering kon zelf  niet aanwezig zijn. De heer 
De Goeij ergert zich aan het parkeren bij de seniorenflats. Bewoners worden er nu al 
gek van; dat wordt erger als betaald parkeren bij Kralingse Zoom wordt ingevoerd. 
Kan tussen de flats een blauwe zone worden gemaakt? De wethouder zegt dat de 
gemeente aandacht heeft voor het parkeerbeleid. Er wordt goed gekeken waar blauwe 
zones kunnen komen en waar niet. De heer De Goeij zegt dat hij er al vijf  jaar op 
wacht. De wethouder zegt dat er nu echt aan gewerkt gaat worden, maar het lukt niet 
binnen drie maanden. Het parkeerbeleid staat ook in de Toekomstagenda. 
De heer De Goeij vraagt naar de stand van zaken betreffende het ongeoorloofd linksaf  
slaan bij de kruising Barckalaan naar Capelsebrug. Hij denkt dat er nooit een 
bekeuring is uitgedeeld. De politie zal dit met de wijkagent bespreken. De heer De 
Goeij adviseert om er een gewone kruising van te maken. De heer Rasing van de 
gemeente antwoordt dat de situatie meerdere keren is bekeken. Hij heeft de klacht 
vaker gehoord. De inrichting is maximaal aangepast. Het is de verantwoording van 
bewoners; het gaat hier om hufterig gedrag. Het linksaf  slaan kan niet beter worden 
tegengegaan dan nu. De heer De Goeij gaat met de heer Rasing praten. 
De heer Voncken vraagt wat de politie heeft gedaan aan snelheidscontroles op de 
Fascinatio Boulevard. Wat staat er nog gepland? De politie zegt dat het niet mogelijk is 
om te laseren op 30-kilometerzones. Hij weet niet hoeveel controles er zijn geweest en 
ook niet hoeveel er gepland staan. De heer Voncken weet dat er nog geen een is 
gedaan, maar er zijn wel weer ongelukken gebeurd. De politie geeft het door aan de 
wijkagent. Ook de realisatie van een oversteekplaats bij het gezondheidscentrum 
wordt aan de orde gesteld. De politie zegt dat daar iets mee wordt gedaan; er wordt 
voor geschreven. 
Kan de wijkagent weer gaan twitteren? Een proactieve rol van de wijkagent wordt op 
prijs gesteld. Volgens de aanwezige politie is de wijkagent erg betrokken bij de wijk.  
Een bewoner maakt zich zorgen. Sinds de compartimentering wordt er erg hard 
gereden in de Flatusstraat. Auto’s vliegen over de drempels. De politie kan hier niet 
handhaven; het heeft te maken met de inrichting van het gebied. Chauffeurs kunnen 
worden aangesproken op hun gedrag. Controles door de politie helpen wel.  
Kunnen er flitspalen komen bij de kruising bij Capelsebrug? Er wordt vaak door rood 
gereden. De heer Rasing neemt het mee. Er wordt te hard gereden op de Abram van 
Rijckevorselweg. De heer De Goeij voegt toe dat motoren teveel herrie maken. 
De voorzitter bedankt de medewerkers van de politie voor hun komst. 

2. Verslag van september 2014 

De heer Voncken zegt betreffende de lege kavel met een gronddepot (pagina 3) dat hij 
meer dan een jaar geleden ook een vraag over dit onderwerp heeft gesteld maar nooit 
antwoord heeft gekregen. Gaat het om vervuilde grond? Volgens de aannemer is het 
licht tot matig vervuilde grond. Waarom wordt de kavel dan niet afgezet zodat kinderen 
er niet kunnen spelen? 
De heer Middelkoop is het e-mailadres van de vragenstelster bij de vorige vergadering 
kwijtgeraakt en biedt hiervoor zijn excuses aan. De vraag over het gronddepot is 
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beantwoord aan de heer Verduin. De gemeente laat alle grond bemonsteren. DCMR 
heeft geen bezwaar tegen hergebruik. Het gronddepot mag voorlopig blijven waar het 
is. Volgens de heer Middelkoop is de grond niet vervuild. Hij vraagt het nog na en zorgt 
dat het antwoord in het verslag wordt opgenomen. De bewoonster vraagt of  het 
mogelijk is dat de grond die er nu ligt naar achteren wordt verplaatst. De heer 
Middelkoop maakt een afspraak met de bewoonster. 
Betreffende agendapunt 11 van het verslag merkt de heer Middelkoop op dat bijna 4% 
niet klopt: het moet 40% zijn. 
Het verslag vastgesteld met dank aan notulist. 

Actielijst: 
Punt 8 Hondenuitlaatbeleid: De heer Middelkoop wil dit punt graag van de actielijst af  
hebben. Wat is het probleem? De voorzitter zegt dat er ontevredenheid is over de 
zones. Het pad is te smal. De heer Drion vraagt of  er bij het pad rondom de Fascinatio 
Boulevard een stoeptegel bij kan, zodat je er gewoon overheen kan lopen. De punt 
staat ook in de Toekomstagenda en wordt in het WijkUitvoeringsPlan opgenomen. De 
situatie is nu te gevaarlijk. Dit punt wordt aangehouden. 
Punt 13 Verlichting achterpaden: Aanhouden. 
Punt 14 Versteviging veiligheidsgevoel: Aanhouden. 
Punt 15 Voetbalactiviteit jongeren Fascinatio:  Afvoeren. 
Punt 16 Adoptieplan containerblokken: Start begin volgend jaar. 

3. In/uitgaande post/mededelingen 

• Uitnodiging betreffende Wijkgericht Werken. 
• Verzoek van de scholen betreffende aanpassing van het plein bij het MFC. 

Kunnen de  speelmogelijkheden vermeerderd worden? Er wordt met het WOP 
gekeken naar de mogelijkheden. Hierover gaat gesproken worden. De heer 
Kasten zegt dat het plein met een bepaalde visie is ontwikkeld. De scholen 
hebben veel inspraak gehad. Het plein moest een centrumfunctie hebben. Het 
plein kan niet op de schop worden gegooid; centrumontmoeting en dergelijke 
moet daar mogelijk gemaakt kunnen worden. Er zijn geen alternatieven voor.  

• Aandacht voor de nieuwe website www.watisertedoenincapelle.nl. 
• Nieuw vergaderschema 2015 WOP Fascinatio: 17 februari, 20 mei, 25 

augustus, 18 november. 
• De heer Sewdajal heeft op 29-10-2014 een vergadering van de 

klankbordgroep over de nachtopvang bij Capelsebrug bijgewoond. Er zijn niet 
veel klachten. Daarom is besloten om de klankbordgroep slapend te houden. 
Het parkeren is een probleem bij de huurwoningen van Havensteder en werd 
aan de orde gesteld door de klankbordgroep. Het probleem wordt groter na de 
invoering van betaald parkeren bij Kralingse Zoom. Hoe kan dit opgelost 
worden? De klankbordgroep wordt hierover geïnformeerd. 

4. Korte presentatie digitale nieuwsbrief  Fascinatio Boulevard 

De heer Hooijkaas vertelt dat Meine Steenbakkers de nieuwsbrief  heeft gemaakt. De 
voorzitter vraagt de aanwezigen om hun e-mailadressen achter te laten, want dan kan 
de nieuwsbrief  worden gemaild. De nieuwsbrief  komt ongeveer vijf  keer per jaar uit. 
Bijdragen van bewoners zijn zeer welkom: de nieuwsbrief  kan gevuld worden met 
content, een column, oproepen etc. De maker krijgt complimenten: hij heeft er veel tijd 
in gestoken. Hij krijgt hiervoor een kado. Er is ook een kado voor de voorzitter, want 
ook zij heeft er veel tijd in gestoken. 

5. Korte stand van zaken/voortgang rotonde- muizengaatje – stadslandbouw 

Tijdens de vorige vergadering van WOP Fascinatio heeft wethouder Van Sluis gezegd 
dat de reclamebordjes op de rotonde verwijderd zouden worden. Het zou geregeld 
worden. Wethouder Van Cappelle zegt dat het een lastige discussie is. Het betreft 
langlopende contracten; er kan niets aan gedaan worden. De heer Hooijkaas is boos 
dat er nog niet eens iets is geprobeerd. Er moet eerst contact met Van der Spek 
worden gelegd. Hij vindt het zeer teleurstellend. 
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De heer Middelkoop stelt voor dat er een afspraak wordt gemaakt met de heer 
Hooijkaas en de heer Huizinga van de gemeente. Er zijn klachten van bewoners die 
zich storen aan de bordjes. De heer Kasten licht toe dat bewoners en gemeente lang 
bezig zijn geweest met kunst op deze rotonde. Achter de schermen is over deze 
kwestie gesproken. De gemeente is gehouden aan contracten met CityTec. Hij weet 
niet of  er ruimte is om er wat anders te maken. Het contract loopt nog 9 jaar. 
De heer Middelkoop zegt dat de heer Huizinga wel heeft gesproken met CityTec: het 
ligt ingewikkeld. Er wordt gezocht naar een oplossing waarover iedereen tevreden is. 
Wethouder Van Cappelle zegt dat zij te kort door de bocht is geweest. Het is goed om 
te horen dat er openingen zijn. Verder geeft zij aan dat zij de discussies graag kort wil 
houden. 

6. Korte presentatie wijkduurzaamheid door professioneel bureau (Ed Weeder –            
Stadsontwikkeling) 

De heer Petri krijgt het woord. Het Energie Collectief  Capelle is in 2013 opgericht. Op 
initiatief  van vijf  bewoners werd besloten om zonnepanelen aan te schaffen. 
Duurzaamheid krijgt aandacht. Het ECC heeft al eerder bij een WOP-bijeenkomst een 
presentatie verzorgd. In Nederland zijn ruim 200 collectieven actief  met duurzame 
energie. Er wordt aandacht geschonken aan energieverspilling. Het ECC heeft 
regelmatig overleg met de wethouder en een milieuambtenaar. De vrijwilligers van het 
ECC geven voorlichtingsbijeenkomsten. Het ECC is zowel plaatselijk als in de wijken 
actief  en heeft veel kennis opgebouwd. De vrijwilligers zijn inmiddels 
ervaringsdeskundigen. Zij willen hun kennis delen en kunnen belangstellenden 
helpen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het ECC krijgt geen subsidie. Tot de 
doelgroep behoren woningeigenaren. Het ECC wil ook graag aan de slag met 
woningcorporaties. Steeds meer ondernemers worden gevraagd om mee te denken 
over duurzame oplossingen. Infrarood is eveneens een energiezuinige oplossing. 
Het ECC geeft voorlichting in de wijken en gaat langs bij alle WOP’s. Het geeft advies 
aan de gemeente op gebied van duurzaamheid en denkt mee over beleid. Op de Bugel 
is een groot project opgezet. Alle vormen van isolatie leveren groot rendement op. De 
heer Petri geeft besparingstips. Op de websites www.energiecollectiefcapelle.nl, 
www.zonatlas.nl en www.mpdubo.nl staat nog meer informatie. 
De heer Petri geeft aan dat hij graag gebruik wil maken van de nieuwsbrief  van 
Fascinatio. Hij doet een oproep voor bewoners die zelf  actief  een bijdrage willen 
leveren. Aanmelden kan via de website. Er zijn nu 10 personen actief  voor het Energie 
Collectief  Capelle. 
Wethouder Van Cappelle is ook wethouder ‘Duurzaam’. Zij wil in Capelle gaan kijken 
welke goede initiatieven er zijn op het gebied van duurzaamheid. Al die ideeën worden 
gebundeld in de Duurzaamheidsagenda waarin veel praktische maatregelen staan. 
Minder energie is ook goed voor je portemonnee. De heer Petri vertelt over het 
energielabel en hoe dat kan worden vastgesteld. Er is een DVD hierover voor 
belangstellenden. 

7.     Presentatie toekomstagenda Fascinatio / overhandiging aan de wijkwethouder 
        Het  WOP team geeft een toelichting op de inhoud 
  

De voorzitter bespreekt de Toekomstagenda. Stadslandbouw is in ontwikkeling. Het 
gaat om een tijdelijke invulling van de lege kavels. Wethouder Van Cappelle zegt dat 
het college afgelopen dinsdag heeft besloten dat er kan worden gestart met 
stadslandbouw. De kavel naast het Steingoed-gebouw is ter beschikking gesteld. Zij 
vindt het geweldig en hoopt dat bewoners het tot een succes maken. Ze wenst 
bewoners, samen met de heer Kasten die bewoners erbij ondersteunt, succes om er 
iets moois van te maken. 
De heer Kasten zegt dat er ook contact is met scholen en de ASVZ. Hij is op zoek naar 
twee tot drie mensen die een voortrekkersrol willen nemen. Hij wil proberen om in het 
winterseizoen al te starten. Een bewoner vraagt in het kader van vervuilde grond of  hij 
appels van zijn eigen boom kan eten. Ja dat kan; het is veilig. De heer Voncken vraagt 
waarom het een tijdelijk project is. Het kan net zo goed permanent worden gemaakt 
want de lege ruimtes gaan nooit meer gevuld worden. De heer Kasten wil alle opties 
openhouden. 
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Betreffende het Muizengaatje vertelt de heer Hooijkaas dat hij naar een bijeenkomst is 
geweest. Er is aangegeven dat er beperkt budget is. Er is € 50.000 beschikbaar om het 
Muizengaatje op te knappen. Enkele ambtenaren van Capelle en Rotterdam gaan in 
overleg om te zien wat haalbaar is. De heer Kasten voegt toe dat er inmiddels meer 
bekend is. Er gaat iets gebeuren met de bossage. De lantarenpalen op het voetpad 
gaan weg en er komt indirecte led-verlichting. Leerlingen van een school uit Rotterdam 
en een school uit Fascinatio gaan schilderingen maken. Het Muizengaatje wordt 
veiliger, leuker en schoner gemaakt. 
Een bewoner vraagt of  er een kioskje kan worden neergezet, want dan blijft het 
schoner. De heer Kasten zegt dat dit destijds al besproken is, maar Rotterdam wil dat 
niet. De heer Voncken vraagt of  er al meer bekend is over de tijdelijke parkeerplaats 
bij Kralingse Zoom. De heer Kasten zegt dat men niet voornemens is om die snel weg 
te halen. 
Het groenonderhoud laat veel te wensen over volgens de heer Hooijkaas. De heer 
Middelkoop zegt dat gekozen is voor een lager kwaliteitsniveau van het 
groenonderhoud dan voorheen. De voorzitter zegt dat het de aandacht blijft houden. 
De heer Middelkoop zegt dat er een poging was gedaan om met een aantal inwoners 
van Fascinatio te gaan schouwen, maar dat is niet gelukt. Hij wil afspreken om op een 
avond bijeen te komen. Er kunnen foto’s worden gemaakt van situaties die niet goed 
zijn. Dit kan dan met de aannemers worden besproken. Hij hoopt dat het dit jaar nog 
lukt. De gemeente gaat afspraken maken.  
De heer Voncken merkt op dat het grof  vuil niet werd opgehaald vandaag. De heer 
Middelkoop meldt dat dit morgenochtend gebeurt. De heer Drion meldt dat 
vuilophaalwagens te snel rijden. Ze rijden soms ook terwijl de ophaalarm nog niet is 
ingehaald. Ze gebruiken soms geen stempels. Dit is gevaarlijk. De heer Middelkoop 
zegt dat dit niet is toegestaan en vraagt bewoners om het te melden bij het 
informatiecentrum. 
De heer Drion wil helpen om het wifisignaal in het buurtcentrum sterker te maken. De 
heer De Goeij merkt op dat er vlekken achterblijven als de graffiti op de oranje muur 
wordt schoongemaakt. De heer Middelkoop neemt deze opmerking mee. De heer De 
Goeij meldt opnieuw dat sommige lantaarnpalen niet branden. De heer Middelkoop 
neemt dit ook mee. 

8.     Rondvraag 

Een bewoner vraagt wat groene parkeerplaatsen zijn. De gemeente is bezig om te 
kijken naar de mogelijkheid van zogenaamde grastegels op lege kavels ten behoeve 
van parkeerplaatsen.  
Een bewoner merkt op dat het voetpad ophoudt als je vanuit de wijk richting 
Capelsebrug loopt. Kan er een stoep langs het fietspad komen? Er loopt een pad naar 
beneden toe de andere kant op. Langs het fietspad komt geen voetpad volgens de 
heer Rasing. De bewoner wil liever een voetpad de andere kant op. De heer Rasing 
neemt het mee. 
Een bewoner geeft aan dat sommige onderwerpen meer aandacht krijgen dan andere. 
Hij vindt dat jammer. De heer Kasten zegt dat er een wijkconferentie komt waarin 
aandacht komt voor onder andere de pubergolf. Hij vertelt over de speerpunten in de 
Toekomstagenda. De bewoner adviseert om vergaderingen strakker te leiden en 
zware onderwerpen meer aandacht te geven. 
Een bewoner mist een AED. Er is een AED in de school, maar die is ‘s avonds dicht. De 
wethouder neemt de vraag mee. 
De heer Voncken heeft een vraag met betrekking tot de fietspaden rondom de wijk. 
Het is onduidelijk of  je het fietspad op de Fascinatio Boulevard op moet of  niet. De 
heer Rasing neemt de vraag mee. 

  
9.    Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 

Bijgevoegd: Actielijst 

!4



Actielijst 
   

Aandachtspuntenlijst WOP Fascinatio 
Bijgewerkt tot en met de vergadering van 12 november 2014

nr datum omschrijving en stand van zaken wie
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BPT: BuurtPreventieTeam; WK: Werner Kasten; JH: Jasper Hooijkaas; NM: Novita Metz

8
16/02/11 

25/05/11 
07/09/11 
07/12/11 
01/02/12 
23/05/12 
03/10/12 

19/12/12 

20/02/13 
23/05/13 
11/09/13 
18/12/13 
12/03/14 
03/06/14 
17/09/14 
12/11/14

Hondenuitlaatbeleid 
Mogelijkheden onderzoeken voor het plaatsen van paaltjes en 
het sturen van folders aan hondenbezitters. 
Hondenpoepbeleid wordt in college besproken. Aanhouden. 
Hondenpoepbeleid is aangeboden aan WOP-bestuur. Werkgroep 
van WOP kijkt ernaar. 
Aanhouden. 
Weinig reacties binnen bij werkgroep. Stukken gemeente nog 
niet klaar. 
Geen nieuws. Aanhouden. 
Beleid wordt opnieuw bekeken. 
Gesprek WOP met gemeente heeft plaatsgevonden. Gemeente 
neemt ingebrachte punten mee. 
Laatste rondes worden gelopen. Afrondende fase. 
Beleid gemeente niet duidelijk. Ontevredenheid over 
uitlaatzones. 
Strook tussen 1e en 2e Terralaan voldoet niet aan de richtlijnen. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden.

Gemeen
te

13 19/12/12 

20/02/13 

23/05/13 
11/09/13 
18/12/13 
12/03/14 
03/06/14 
17/09/14 
12/11/14

Verlichting achterpaden 
Inventarisatie problemen met verlichting achterpaden. 
Inventarisatielijst wordt naar de heer Kasten gestuurd. 
Onduidelijk hoe lampen worden aangezet. Dit onderwerp krijgt 
aandacht in het kader van agendapunt 14: Versteviging 
veiligheidsgevoel. 
Inventarisatieronde door de wijk. 
Koppeling met buurtpreventie. Er komt een oproep op de 
website. 
Er zijn flyers verspreid en er staat een oproep op de website. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Dit punt komt in de Toekomstagenda. 
Aanhouden.

BPT 

WK, JH 

WK

14 20/02/13 

23/05/13 
11/09/13 
18/12/13 
12/03/14 
03/06/14 

17/09/14 
12/11/14

Versteviging veiligheidsgevoel 
Versterken sociale cohesie. Binnenkort start in fase 3. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 
Oproep voor belangstellenden om een BuurtPreventieTeam op te 
starten. 
Novita Metz pakt dit op. 
Genodigden voor bijeenkomst komen niet opdagen. Zij worden 
opnieuw uitgenodigd. 
Dit punt komt in de Toekomstagenda. 
Aanhouden.

WK, JH 

NM

16 03/06/14 

17/09/14 
12/11/14

Adoptieplan containerblokken 
Bewoners kunnen een containerblok adopteren en netjes 
houden. 
Aanhouden. 
Start begin 2015.

JH
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