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1" lnleiding

Dit programma van eisen is een uitwerking van de wensen en eisen die tot stand zijn gekomen door

intensieve samenwerking tussen de organisatie s Eduquaat, Stichting Verbreding Basisse hool

Altweerterheide (SVBA), Dorpsraad Altweerterheide en de gemeente Weert. Deze

samenwerkingspartners hebben zich verenigd in projectgroep die als doel heeft te komen tot een

toekomstbestendige kindvoorziening op de locatie van de huidige St. Jozefschool in Altweerterheide.

l.l Aanleiding
Enkele jaren geleden heeft SVBA het initiatief genomen om de huidige St. Jozefschool te verbreden

en deze zo toekomstbestendig te maken. Dit in samenwerking met schoolbestuur Eduquaat en de

Dorpsraad Altweerterheide. Parallel aan dit initiatief heeft de gemeente een voorzieningenplan voor

Altweerterheide opgesteld. Dlt plan is op 20 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Onderdeel van dit voorzieningenplan is ook basisschool St. Jozef.

1.2 Projectgroep
ln oktober 20L7 hebben de vier partijen de handen ineen geslagen en afgesproken gezamenlijk met

een plan te komen voor een toekomstbestendige kindvoorziening in Altweerterheide. Met
verschillende redenen en ideeën, maar wel met één gezamenlijk doel. Hoe de voorziening er uit dient

te zien qua ruimtes, faciliteiten en gebruikers is tijdens het samenwerkingstraject duidelijk geworden

en vertaald naar voorliggend programma van eisen.

1.3 Programma van eisen
Vanuit een gezamenlijke visie voor de kindvoorziening is een lijst opgesteld met noodzakelijke

aspecten, wenselijke voorzieningen en wettelijke eisen waaraan dient te worden voldaan binnen de

kindvoorziening. Vervolgens is een vertaling gemaakt naar de eoncrete ruimtebehoeften voor diverse

functies binnen het onderwijs, voor de opvang en voor sociale en culturele act¡v¡teiten. Op basis van

dit programma van eisen wordt gestreefd naar uitwerking van meerdere ontwerpscenario's van de

kindvoorziening. Op basis van deze scenario's kan vervolgens een keuze worden gemaakt en worden

overgegaan tot realisatie.
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2. Visie Kindvoorziening Altweerterheide

2.l Algemeen
ln Altweerterheíde wordt in samenwerking met maatschappelijk betrokken organisaties vorm en

inhoud gegeven aan de 'kindvoorziening' Altweerterheide. De ontwikkeling van het kind ís dé

drijfueer en reden om binnen de kindvoorziening vorm en inhoud te geven aan functies. De visie

binnen de kindvoorziening luidt dan ook:

' & å ¡n *r e r-r ¡"1 e k í fi d vs;ûÉ" ¿ i * fi ¡ e1* A å {.not¡e e r te *'h e à d e

stäat de cntwiåckeå{ng van het kind centräitå .'

Vanuit bovenstaande visie:

- wordt het aanbod bepaald;
- werken we aan gezamenlijke doelen;
- bepalen we principes over leren en ontwikkelen;
- zijn we gericht op omgeving, ouders en leerlingen;
- geven we vorm aan standaarden voor dagritmes, routines, schooltijden, zorg en begeleiding;
- zorgen we voor een rijke speel- en leeromgeving;
- maken we optimaal gebruik van de diverse competenties van onze medewerkers;
- zijn we flexibel met de inzet van taken en rollen van deze medewerkers;
- worden in gezamenlijkheid processen bewaakt;
- hebben we behoefte aan een modern, transparant en flexibelgebouw.

Maar bovenal stellen we ons altijd de vraag'woarom we de dingen doen zools we ze doen en of we ze

op de goede monier doen'.

De kindvoorziening is ten opzichte van de bestaande basisschoolvoorziening een herontwerp van

omgeving en organisatie waarin werksoorten efficiënter en effectiever zijn voor zowel kinderen,
ouders alsook medewerkers. Organiserende instellingen worden bij elkaar gebracht met de

omgeving. Een model waar kwaliteit van dienstverlening en in te zetten middelen opnieuw met
elkaar zijn afgestemd. Niet opnieuw 'opstapelen' van middelen en functies, maar fundamenteel
opnieuw ontworpen en vervlochten. Een omgeving waar partners van nature samenwerken.

2.2 Functies binnen de kindvoorziening
Binnen de kindvoorziening is er sprake van een verzameling van functies en vindt kruisbestuiving
plaats tussen gebruikers. Door middel van ontschotting raken functies met elkaar verbonden en in

elkaar verweven. De kindvoorziening geeft concreet invulling aan drie functies die aansluiten bij de

visie.

1. Onderwiisfunctie
Primair wordt in de kindvoorziening invulling gegeven aan de onderwijsfunctie van 4 tot en met 12
jarigen.

2. Opvang

Secundair is er binnen de kindvoorziening aanbod voor opvang van de doelgroep 0-4 jarigen

(kinderopvang en peuterspeelzaal) en de doelgroep 4-t2jaar (buitenschoolse opvang en tussen

schoolse opvang).
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3. Sociale en culturele activiteiten
Tertiair is er ruimte en wordt gelegenheid geboden voor het laten plaatsvinden van kleinschalige

sociale en cr¡ltr¡rele activiteiten. Aansluiting bij de visie van de kindvoorziening is bij deze activiteiten

kenmerkend en leidend.

Naast bovenstaande functies zal de kindvoorziening een 'natuurlijke' plek van centrale ontmoeting

zijn binnen het dorp. Een laagdrempelige voorziening die uitnodigt tot ontmoeting en een belangrijke

bijdrage levert aan de leefbaarheid en levendigheid varr het tJorp.

2.3 Bouwkundige aspecten
Kenmerkend voor de kindvoorzieníng is het principe 'multifunctioneel gebruik woar mogelijk,

monafunctioneel wøør nadig'. De indeling van ruimtes stimuleert ontschotting tussen verschillende

voorzieningen en biedt een grote mate van transparantie. Daarbij is eveneens voorzien in ruimtes en

maatregelen die vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn om invulling te geven aan de drie functies

van de kindvoorziening. De kindvoorziening is een 'toekomstproofl gebouw dat voldoet aan de eisen

en voorschriften op het gebied van technische voorzieningen, klimaat (lucht en licht) en

toegankelijkheid. Een duurzaam gebouw dat selfsupporting is in beheer en gebruik.

2.4 Financiële aspecten

De kindvoorziening is een gebouw dat ondanks de kleinschaligheid door de bouw, de indeling en het

meervoudig gebruik een positieve exploitatie en een efficiënte wijze van beheer op langere termijn

mogelijk maakt.

De financiële verantwoordelijkheden rondom investering en exploitatie van de kindvoorziening zijn

conform de drie functies die de kindvoorziening huisvest verdeeld over de partners (stakeholders).

l Afhankelijk van de gekozen gebouwelijke aanpak versch¡lt de verantwoordelijkheid t.a.v. ¡nvestering voor de onderwijsfunctie.

- (Ver)nieuwbouw: Gemeente Weert (levensduur verlengen met 60 jaar)

- Renovatie: Gemeente Weert en Eduquaat (levensduur verlengen met 25 jaar)

- (Groot) onderhoud en onderwijskundige vernicuwingcn: Eduquaat
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3. Algemene uitgangspunten

3.1 Oriëntatie en architectuur
1. Hoofdentree (centrale ingang) b'lj voorkeur aan de achterzijde van het gebouw. Dit vanwege

pra ktische argumenten m.b.t. parkeren.
2. Duurzaamheid, transparant¡e en groen als thema inzetten bij de architectuur, bijv. in

natuurl¡jk materiaalgebruik, kleurgebruik, open en transparante ruimtes, gevelindeling en massa.
3. Behoud van bestaande karakteristieke elementen (oudste gedeelte school en huis buren) en een

modernefrisse uitstra ling.
4. De kindvoorziening is qua architectuur een eenheid met de aangrenzende woning (Bocholterweg

LL4l.
5. Maximaal 2 lagen, door eventueel gebruik van de huidige zolder.

3.2 Energie en klimaat
L. Duurzaam is de norm, energieneutraal is de uitdaging.
2. Binnenklimaat dient te voldoen aan de geldende norm.
3. Led verlichting.
4. Eenvoudige en flexibele klimaatbeheersing afgestemd op de flexibele indeling en gebruik door

diverse groepen op verschillende dagen en t¡jdstippen.
5. Zonwering/screens voor alle ramen en eventuele dakkoepels.

3.3 Parkeren en ontsluiting
1". Parkeermogelijkheden/-voorzieningen in overleg met het kerkbestuur en omwonenden
2. GeÏntegreerd met de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum.
3. Voldoende parkeergelegenheid.
4. Kiss en ride zone.

3.4 Groen en water
1. Schoolplein inrichten als uitdagende plek voor kinderen met stilteplekken en dynamische

plekken.

2. Groen meenemen in inrichting van het schoolplein in het spel van licht en schaduw

3. ln toenemende mate is er aandacht voor groene scholen en gezonde scholen, via

www.sezondeschool.nl is er mogelijkheid tot Rijksfinanciering (geweest).

4. Afkoppeling van schoon hemelwater.
5. Bomen mogen een plek krijgen in het ontwerp, waarbij rekening houdend met wortelvorming en

onderhoud op de lange termijn.
6. Mogelijkheid voor groente- en plantentuin voor de kinderen.

3.5 lnrichting
Algemeen
1. Gebouw maakt multifunctioneel gebruik mogelijk. Bijvoorbeeld door gebruik van schuifwanden

om lokalen functioneel te vergroten en verkleinen.
2. Flexibele indeling/verdeling van ruimtes (van groot naar klein) met één centrale ruimte die

geschikt is voor opvoering van toneel, musicals en andere activiteiten voor de schoolkinderen en
hun ouders (max. 130 personen).

3. Multifunctionele centrale hal met werkplekken voor kinderen.
4. Onderbouw gecentreerd in combinatie met peuteropvang (hoogste eisen GGD).

5. Ruimtes met deuren met daarin deels glas.

6. Gebruik van het gebouw afgestemd op alle bevolkingsleeftijden (incl. gehandicapten).
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7. Sluit- en alarmsystemen geven eenvoudige toegang voor gebruikers. Zijn vanuit diverse ruimtes

op afstand te bedienen (kinderopvang buiten schooltijden) en kunnen tevens gebruik worden

voor registratie van het gebruik.

8. Moderne media (beeld, geluid, vaste telefoon en connectiviteit) in de ruimtes"

9. Vaste computer gestuurde telefoonlijn voor alle ruimtes.

10.Snelle Wi-Fi internetverbinding in het gehele gebouw.

Speelzaal
á r ,- -l^:1..-^¡:^-^^l -^J:.,-r. lvlululul¡LtlullEtrl PlJululll.

2. Geluids- en lichtinstallatie + media entertainment.

3. Vloer geschikt voor lichamelijke activiteíten (lichamelijke oefening & dansen).

4. Goede geluidsdemping en goede belichting (wegens oefenen Harmonie).

5. Dubbele deuren speelzaal voor transport pauken.

Keuken

1. Open keuken met direct oogcontact naar de diverse opvangfuncties (KO, PSZ, TSO en BSO) en

gekoppeld aan de speelzaal. Centraal in het gebouw.

2. Uitrusting: grote staande vriezer, grote staande koelkast, 2x 4 pits kookplaten met afzuiging,

d u bbele wasba k, vaatwa sser, +kasten + kookeila nd/buffet.

3. Met aangrenzend opslag van voedingsmiddelen.

4. Kindvriendelijk en te sluiten kastjes (althans voor peuters).

Sanitair en natte ru¡mtes

1. Staan in direct contact met centrale ruimte(s) en lokalen.

2. Toiletten en verschoonruimte onderbouw, KO en PSZ.

3. Toiletten voor onderbouw, bovenbouw en volwassenen (dames & heren) + gehandicapten aan de

entree (2 dames toiletten, t herentoilet, 3 urinoirs en een invalidentoilet).

Berg-/opslasruimte
1. Voldoende bergruimtes binnen en buiten. Opbergruimte per lokaal. Geïntegreerd: spullen

efficiënt opslaan en te installeren.

2. Eenvoudige opberging van en toegang tot materiaal voor diverse groepen die gebruik maken van

de ruimtes in het gebouw.

3. Behoud van huidige opslagruimte of vergelijkbare ruimte voor instrumenten met eenvoudige

grote doorgang naar speelzaal en bereikbaar met aanhangwagen vanuit de parkeerplaats.

4. Opbergruimte voor maxi-cosi's en kinderwagens aan de entree (afsluitbaar).

Speelplaats

1. Amfi theater op de speelplaats

2. Verlichte f¡etsenstalling.
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4. Ruimtelijke vertaling

4.1 Ruimtebehoeften onderwijsfunctie
ln onderstaand overzicht is concreet invulling gegeven aan de ruimtebehoefte met betrekking tot de onderwijsfunctie b¡nnen de kindvoorziening

Algemene u¡tgangspunten verblijfsruimten:
- Lesruimtes (1.1-1.5) in principe alleengebruik door school; waar in praktijk mogelijk flexibele inzet.
- Speelzaal en personeelsruimtes (1.6-1.10) multifunctioneel ¡nzetbaar voor onderwijs, KOV/PSZIBSO

en soc¡aal-cultureel gebruik.

Funct¡onele e¡sen speelzaal :

- Vloer geschikt voor LO / dans;
- Pod¡um, licht, geluid en media-entertainment;
- Akoestisch geschikt voor harmonierepet¡t¡es;
- Praktische koppeling met bergruimten (o.a. harmonie).

Algemene uitgantspunten sanitaire ruimten:
- Keuken en alle san¡taire ru¡mtes mult¡functioneel inzetbaar voor school, KOV/PSV/BSO en sociaal

cultureel;
- Centrale ligging in gebouw.

Functionele e¡sen keuken:
- Oogcontact met KOV/PSZIBSo;
- Facil¡teitenvoorbereiden eenvoudige maaltijden/lunch;
- Voldoende opslagvoedingsmiddelen;
- Kindvriendel'rjk / veiling m.n. voor peuters.

3 m2 per leerling met een minimum van 300 m2 netto totaal. Speelplaats kan ook voor BSOÂSO
worden gebruikt.

nee/ja
nee/ja
nee/ja
nee/ja
nee/ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

ja

Totaal 500 m2 voor
ru¡mten benoemd onder
punten 1-4 waarvan ca.

100 m2 speelzaal

ln overleg
schoolteam

300 m2

ln overleg
schoolteam

T

L Verblijfsruimten
7.7 kløslokoal onderbouw
7.2 kloslokool middenbouw
7.3 kldsl okool boven bouw
7.4 werkplekkengroot

/MFru¡mte
7.5 werkplekken klein
7.6 Welzaal
7,7 personeelsruimte
7.8 directeur
7.9 interne begeleíder
7.7O werkkomer /

spreekkomer

2. Bergruimten
2. 7 I eermi d d el e n bergi n g
2.2 garderobe
2. 3 b ergrui mte sp eelza ol
2.4werkkost
2.5 reproruimte

3. Sân¡taire ru¡mten
3.7 pomry/keuken
3.2 toîlet kinderen
3.3 tailet perconeel (n/v)
3.4 m¡va-to¡let

4. tnstallatþru¡mte
4.7

5,7 Speelploots
5.2 Buitenberging
5.3 Fietsenberging
5.4 Porkeren

5.



4.2 Ruimtebehoeften opvangfunctie
ln onderstaand overzicht is concreet invulling gegeven aan de ruimtebehoefte met betrekking tot de opvangfunctie (kinderopvang, peuterspeelzaal,

buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang) binnen de kindvoorziening.
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Voorwaarden GGD + mogel¡jkheid tot creëren van een rusthoek/ru¡mte.
Brandveilige slaapruimte voor maximaal t2 kinderen.

Lokaal KO en PSZ d¡enen aan elkaar te grenzen, met een flexibele wand / schufwand tussen de beide lokalen.

Af te schermen deel van de speelzaal.

2e ruimte van minimaal 35m2 als duo-ruimte met onderw¡js.

Grenzend aan PSz, KO lokaal, lokaal onderbouw.
Grote staande vr¡ezer, grote staande kodkast, 2x 4 pits kookplaten, dubbele wasbak, vaatwasser, +kasten +

kookeiland/buffet.
gesitueerd zodat vanu¡t keuken z¡cht ¡s or lokalen PSZ, KO en BSO.

Gekoppeld aan speelzaal.

Bij ¡ngang gebouw (afsluitbaar).

Eenvoud¡g aan te passen tot één ruimte.
Aanpalend aan speelzaal.

Combi met school o.b.v. strengste normen GGDt.b.v. groepsact¡v¡te¡ten en bewegingsruimte z¡e 1l
Oefenruimte/vergaderruimte onder sociale culturele ru¡mte.

T.b.v. onderwijs.

Synerg¡e met onderwijs, BSO, PSZ, KO, T5O.

Synergie met onderwijs, BSO, PSZ, KO, TSO.

Synergie met andere gebruikers (wasmaihine, droger, strük).

Synergie met onderw¡js, BSO, PSZ, KO, TSO.

Synerg¡e met onderw¡js, BSO, PSZ, KO,TSO.

Synerg¡e met onderwijs.

Aanpalend aan lokaal
Aanpalend aan lokaal
Aanpalend aan lokaal

ja, OND
ja, KOIPSZ
ja,Ko/Psz
ja, KO/PSZ

ja, oND/Ko/Ps
ja, OND, KO, PSZ, SC

Nee
ja, OND,KO,PSZ, TSO, SC

ja, OND,KO, PSZ, SC

ja, zie speelzaal

ja
ja
ja
ja

ia

nee

nee
nee
nee
nee
ja

Ja, PSZ

nee
ja, Ko

3

T4

5

2

4

2

3

2

56
10

56

70
35
L2

2x0,6
= t,2

3

L4

L4

130

3

2

35+

5

56
10

56

60

70
t2
t2

20-25k.
tzk
15-18 k.

s0-60 k.

20-28k.
1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

lx
1x

1x

1x

lx

¿ Veûliißruimten
Li groepsru¡mte KO

7.2 sloapru¡mte
7.3 groepsru¡mte PSz

L4 groepsru¡mte TSO

7-s groepsruimte B9
7.6verxhænruinte KO

7.7versdtoonruînte PSZ

Tsbilet peuters

79pontryßeuken

7-1O bugwruimte
7-x7 sïeekruimte
1.12 personeelsruîmte

1.13 speelzool

7.U bergr ui mte speelza o I

2. Eergru¡ñten
2.7 KO + vaed¡ngstnid.
2.2P9.
2.3 BSO

2.4TSO
2"5 alvdberging

/contuinerruimte

3. Sànita¡re ru¡mten
3.7 taílet kinderen
3.2 toilet personeel

3.4wasruimte
S.5werkkast

¡1. lÍstallaferu¡mte
4i aebruikooæwlok
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Synergie met onderwijs
Synergie met onderwûs
Combi overige gebruikers (exclusief KO 0-4 & PSZ)

Synergie KO + PSZ, conform voon¡vaarden GGD.

ja
ja
ja

la

nee

85

16

16

85

16

lx

1x

sG60 k.

20-28 k.

5. Bu¡tentenein
S,TSryelpladtsKO
5.2 Speelploøts P9
5.3. Buitenberging

KO+Pg,
5,4 Speelplaøts TSO

5.5 Speeþloøts BSO

5.6 BuitenberEina
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4.3 Ruimtebehoeften sociale en culturele activiteiten
ln onderstaand overzicht is concreet invulling gegeven aan de ru¡mtebehoefte met betrekking tot de sociale en culturele act¡v¡te¡ten

Synergie met onderwijs, BSO, PSZ, KO,TSO. Verdervoorzien van:

- multifunctioneel podium;

- geluids- en l¡cht¡nstallat¡e + med¡a enterta¡nment;
- vloer gesch¡kt voor lichamelijke act¡viteiten (lichamelijke

oefening & dansen);
- goede geluidsdemping en goede bel¡chting (wegens oefenen

Harmon¡e);
- dubbele deuren speelzaal voor transport pauken;

- mogelijkheid tot uitbre¡din8 met een aanpalende ruimten
(minimaal +/-30 m2) = zie mult¡functionele ruimten;

- mogel'rjkheid tot een flex¡bele verdeling in 2 kleinere ru¡mten.

Grote doorgang naar speelzaal (dubbele deuren) en bereikbaar met aanhangwagen vanuit de parkeerplaats is

nodig.
Synergie met onderwijs, BSO, PSZ, KO, TSO.

Synergie met onderwijs, BSO, PSZ, KO, TSO, 2 dames toiletten, t herentoilet,3 urinoirs.

Synergie met onderwijs, BSO, PSz, KO, TSO, voor specificaties z¡e tabel kinderopvang.

Te gebruiken als spreekruimte en personeelsru¡mte voor k¡nderopvanS,

Eenvoudig aan te passen tot één ru¡mte .

Aanpalend aan speelzaal.

Synergie met onderwijs, BSO, PSZ, KO, TSO.

ja, OND,KO, PSz, TSO

Nee

ja OND,KO, PSz, TSO

Ja, OND,KO, PSZ,TSO

Ja, OND,KO, PSZ, TSO

Ja, OND,KO, PSZ, TSO

Ja, OND,KO, PSZ, TSO

5

30

18

23

!2

L4

18

lx 15

1x 10

5

2x14

130

13

5

t2

40-60
pers.

2

1x

2x

1x

lx

1x

1x

7. 7 O el e n r ui mte/v erga deî uí mte

2. BeEru¡mten
2. 7 berging înstum enten

¡L Sanitaire ruimten
4J toile'tten voot

bwenbouw/volwossenen
+ invalide toilet

42 keuken

5. rbetftiÍutt{funeíe ru¡mÞ voor
d îv erse sociste cutta r el e

aúÍviteîten ( bijv. wel zij nszorg

søliorenlbegeleí{mg,

1.

3. Ga¡derobe

2.2 øfsluítfure
bergruimten
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5. Vervolgproces

5.1 Ontwerpfase/uitwerking scenario's
De inhoud van dit programma van eísen leidt tot een uitwerking van maximaal vier en minimaal drie
schetsontwerpen (afkomstig van drie á vier architecten). Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt
voor vernieuwbouw/nieuwbouw van de kindvoorziening, inclusief een toets ten aanzien van de
financiële haalbaarheid en het commitment van partners in deze. Ook wordt op basis van deze
schetsontwerpen een keuze gemaakt voor de architect waarmee de volgende fase, de
ontwerpfase/uitwerking, concreet wordt vormgegeven.

Scenario 1: vernieuwbouw
Dit scenario beoogt realisatie van de kindvoorziening met behoud van de bestaande buitenmuren en
volledig herontwerp van de binnenzijde van het gebouw. ln dit scenario wordt gerekend met een
investering voor de duur van gemiddeld 60 jaar.

Scenario 2: nieuwbouw
Dit scenario beoogt een sloop van het bestaande gebouw en realisatie van een nieuwe
kindvoorziening. ln dit scenario wordt eveneens gerekend met een investering voor de duur van
gemiddeld 60 jaar.

5.2 Uitvoeringsplan
Naar aanleiding van de scenariokeuze (vernieuwbouw/nieuwbouw) en architect keuze wordt een
kort uitvoeringsplan opgesteld. Hierin staan de stappen beschreven die benodigd zijn om te komen
tot het definitieve ontwerp en de daadwerkelijke realisatie. Daarnaast worden in een
realisatieovereenkomst afspraken vastgelegd tussen alle betrokken partijen die betrekking hebben
op:
- De werkzaamheden behorende bij fase 3, de realisatie (o.a. wijze van aanbestede, bouwheer);
- De wijze van financiering en verantwoordelijkheden bij realisatie van de functies onderwijs,

opvang en sociaal/cultureel.
- Afspraken met betrekking tot exploitatie van de functies onderwijs, opvang en sociaal/cultureel.

Financiering
Hoewel de concrete financiering nog nader gespecificeerd wordt in een realisatieovereenkomst, zijn

onderstaande uitgangspunten hierbü leidend.

Onderwijsfunctie Eduquaat en gemeente
(onderwijsh uisvesting)

- Gemeente: primaire taak
onderwijshuisvesting.

- Afspraken tussen Eduquaat en
gemeente dienen gemaakt te
worden.

Opvangfunctie Eduquaat en SVBA - Wijze van financiering en

exploitatie (eigen investering of
huur bij Eduquaat/gemeente)

Sociaa l/cultu rele functies Gemeente en SVBA - Wijze van financiering (bijdrage
gemeente) en exploitatie
(afspraken tussen SVBA en
gemeente)

Functie kindvoorziening I Eigenaarschap ligt bij Nog verder uit te
werken/bespreken



I nformatievoorzien i ng

Parallel aan het uitwerken van het uiWoeringsplan dienen belanghebbenden in Altweerterheide (o.a.

medewerkert rechtstreekse buren, kerkbestuur, overige inwoners) geinformeerd te worden over de

ontwikkelingen en de te nemen processtappen. De projectgroep zal in overeenstemming bepalen

welke belanghebbenden uitgenodigd dienen te worden, wat de inhoud van de bijeenkomsten dient

te zijn en welke rol een ieder hierbij heeft.
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