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Bewonersbrief inzake onderzoek Allsafe-pand

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u en alle bewoners en ondernemers van Fascinatio over de
vervolgstappen rond het onafhankelijk extern onderzoek naar het proces van totstandkoming
van de vergunning voor het Allsafe-pand aan de Fascinatio Boulevard.
Onderzoeksopdracht
In onze bewonersbrief van 25 september 2019 hebben wij aangekondigd samen met een
breed samengestelde groep wijkbewoners (uit het Wijkoverlegplatform, het
Comité Allsafe-Nee! en andere wijkbewoners) te werken aan de formulering van de
onderzoeksopdracht en onderzoeksvragen. Wij hebben een ambtelijk team onder leiding van
gemeentesecretaris/algemeen directeur Anne de Baat gevraagd deze gesprekken namens de
gemeente te voeren. Na een viertal gesprekken, die plaatsvonden op 29 oktober, 31 oktober,
18 november en 11 december 2019, heeft het ambtelijk team met deze groep
overeenstemming bereikt.
Het onderzoek zal behalve over naleving van regels en procedures ook gaan over de
informatievoorziening, communicatie en bewonersparticipatie tijdens het traject dat geleid
heeft tot de komst van het pand. Het document met de onderzoeksopdracht en
onderzoeksvragen, evenals verslagen van de gesprekken tussen gemeente en wijkbewoners,
zijn openbaar gemaakt en toegevoegd aan de webpagina waar alle documenten in het
dossier te vinden zijn: www.capelleaandenijsselnl/allsafe.
Vervolg: werving onderzoeksbureau
Het ambtelijk team en de groep wijkbewoners hebben ook besloten samen een
onderzoeksbureau te selecteren via een 'meervoudige onderhandse aanbesteding'. Drie tot
vijf onafhankelijke onderzoeksbureaus worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen,
waarna één bureau met het onderzoek aan de slag kan. Dit aanbestedingsproces neemt
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enige tijd in beslag. De verwachting is dat uiterlijk 1 april 2020 met het onafhankelijke
onderzoek kan worden begonnen. Ook bij dit proces worden de wijkbewoners uit de breed
samengestelde groep betrokken.
Communicatie
Zodra bekend is welk bureau het onderzoek gaat uitvoeren en wanneer ze daarmee beginnen
wordt u daar met een bewonersbrief over geïnformeerd.
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