
Beschrijving van de procesgang herschikking voorzieningen Boshoven

Uiteanespunten voor het oroces look ssend binnen de filosofie van Soirato)

o Activiteiten leidend en niet stenen of gebouw.
/Verkoop Kwintet is niet leidend, maar mogelijkheden voor herschikking sociaal-

maatschappelijke voorzieningen.
r Zorgvuldig proces van onderop met een zo groot mogelijk draagvlak.

Stakeholders die betrokken ziin in het proces:

¡ Wijkraad Boshoven, Hushoven en Laarveld
o Stichting Sociaal Cultureelwerk Boshoven
o 3Hoven
¡ Wonen Limburg

. Opbouwwerk Punt Welzijn
¡ Margot Wijnberg - logopedie
¡ Stan Heerschap - Jumbo
o Don Bosco

¡ Gebruikers Kwintet

Procesve p in de tiid:

2. Opdracht aan Spirato (B&W besluit I3-t2-2OL6l
3. Gesprekken Spirato met alle stakeholders, gesprekken in de wijk, opstellen analyserapport en

voorstel vervolgproces (2017)

4. Rapportage Spirato (7-LL-2O771

5. RIB naar gemeenteraad (L9-L2-2017) en daarna naar stakeholders
¡ Beschrijving proces in 2077 en voorgesteld vervolgproces voor dialoog
¡ Analyserapport als bijlage

6. Dialoog met alle stakeholders in 2018
o Er zijn meerdere gespreksrondes geweest (uitgebreid procesverslag opgenomen in

advies van Spirato vanaf pagina L3). lntentie was via een dialoog met alle stakeholders in

de in de wijk te komen tot één voorkeursscenario
o Uit de dialoog kwamen twee scenario's: Kwintet - Don Bosco en Kwintet - 3Hoven
r Stakeholders hebben scenario's zelf uitgewerkt en beschreven
¡ Conceptadvies van Spirato over keuze scenario is voorgelegd aan alle stakeholders met

verzoek om feedback

7. Advies Spirato (22-Lt-2O18)

o Er is maar één toekomstbestendig scenario: Kwintet- 3Hoven

B. RIB naar gemeentera ad ( tL-I2-2018) en daarna naar alle stakeholders
o Beschrijving proces tot dan
¡ RIB 2017 met bijlagen bíjgevoegd
¡ Adviesrapport Spirato bijgevoegd

o Vervolg aangegeven: de komende weken wordt, het door Spirato voorgestelde scenarío

onderzocht op inhoudelijke en financiële haalbaarheid ten behoeve van een gefundeerd

besluit door de gemeenteraad
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9. Onderzoek inhoudelijke en financiële haalbaarheid

o Büeenkomst op schoollocatie (uitgenodigd alle gebruikers Kwintet en alle stakeholders)

¡ Uitwerking programma van eisen met kostencalculatie (met Kwintet en 3Hoven)

o Parkeeronderzoek

10. Voorstel aan college (29-1-2019).

1"1.. Communicatie met omwonenden, gebruikers Kwintet en stakeholders locatie Annendaal (tussen

collegebesluit en raadscommissie)

L2. Raadsbehandeling (13-3-2019)
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