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Geachte dames en heren,
Onderstaand informeren wij u inzake de volgende onderwerpen:
1. 2019/ 098

Update stand van zaken Allsafe en gebiedspaspoort
Fascinatio

Mocht u nog nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de genoemde
portefeuillehouder dan wel de behandelend ambtenaar.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
w.g.

w.g.

drs. A. de Baat

mr. P. Oskam

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
Rivierweg 111
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2900 AB Capelle aan den IJssel
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Update stand van zaken Allsafe en gebiedspaspoort Fascinatio
actieve informatie
Nico van Veen
(010) 284 8120
Stadsontwikkeling
Projecten
(010) 284 8710
geen

In de collegebrief van 12 september 2019 (nummer: 2019/093) hebben wij u op de hoogte
gesteld van de stand van zaken met betrekking tot het beantwoorden van gestelde vragen en
het openbaar maken van documenten, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). Daarnaast hebben wij melding gemaakt van de gesprekken en overleggen die tot op
heden hebben plaatsgevonden met de directie van Allsafe en/of een vertegenwoordiging van
wijkbewoners.
Tijdens de reguliere WOP-vergadering van de wijk Fascinatio op woensdag
4 september 2019 heeft het WOP een oproep gedaan aan het gemeentebestuur om onder
meer werk te maken van het herstel van vertrouwen en het leren van lessen voor de
toekomst. Vanuit uw raad is tijdens de raadsvergadering op 15 juli 2019 eenzelfde verzoek
gedaan. Daarnaast doet het WOP namens wijkbewoners een verzoek aan ons college en de
gemeenteraad om een onafhankelijk extern onderzoek te doen, waarbij bewoners worden
betrokken bij het formuleren van de opdracht en waarbij de kosten voor een dergelijk
onderzoek voor rekening van de gemeente komen. Verder heeft uw raad op
19 september 2019 een brief ontvangen van het Comité “Allsafe-Nee!”, waarin zorgen worden
geuit over de ontstane situatie.
Reactie van het college
1. Ten aanzien van het pand: De realisatie van het pand is voor ons een gegeven.
Inmiddels zijn wij in gesprek met de directie van Allsafe en een vertegenwoordiging van
wijkbewoners. Doel van het gesprek is te kijken welke maatregelen aan en rondom het
pand genomen kunnen worden om de beleving ervan te verbeteren. Een eerste
gesprek heeft plaatsgevonden op 18 juli 2019. Een tweede overleg vindt plaats op
26 september 2019. Voorafgaand aan dit gesprek gaan wij als voltallig college met de
directie van Allsafe in gesprek om mogelijke maatregelen te bespreken.
2. Ten aanzien van het proces: Wij hebben besloten een onafhankelijk extern onderzoek te
laten doen naar het proces van totstandkoming van de vergunningverlening voor het
Allsafe-pand aan de Fascinatio Boulevard. Dat is ook de wens van de bewoners in het
Wijkoverlegplatform Fascinatio (WOP) en de gemeenteraad. Wij hechten eraan om de
opdrachtformulering te beleggen bij een breed samengestelde groep, met in ieder geval
een aantal wijkbewoners (vanuit WOP, Comité, e.a.) en een delegatie namens uw raad.
3. Ten aanzien van het herstel van relaties: Naast de bovengenoemde inspanningen zetten
wij een traject op om in gezamenlijkheid te werken aan het herstel van wederzijds
vertrouwen tussen de inwoners van Fascinatio en de gemeente.
Gebiedspaspoort Fascinatio en presentatie Q-team
Medio november 2019 wordt een avond georganiseerd waarop het conceptgebiedspaspoort
voor Fascinatio aan de wijk wordt voorgelegd. Daarnaast zal het Q-team tijdens deze
bijeenkomst een presentatie verzorgen over zijn werkwijze.
Communicatie
De bewoners van de wijk Fascinatio stellen wij van het bovenstaande op de hoogte door
middel van een huis-aan-huis te verspreiden brief. Ook zal er een persbericht uitgaan.

