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I 6eachte college

0p 14 februari en t2 maart 2oll heeft er overleg pla¿tsgevonden lussen de woongroepen de

zonnpurijzer, de tleerlijkheld, de 5¡0t loseph Stlchtìng/zusters Ursulinen van BÊrgen en AM

n zodfa er een app¿rtement ln de Kloosterhof beschlkb¿ar komi (nadat ¿lle zusters zlJn

te Ber

inges

n De

met o

l(l o ost

komt, kunnen woongroepleden individueel instromen ;

!Fartijenz¡jnzichbeWUstvdndÊ|andelijkeontwlkkel¡ngenophÊtgeblEdVanhêt
scheiden van wonen en zorg en de reg¡onale ontwil(kelingen over de ¡ntentìe tol

sðmenvoegen vàn de oPties bes€hutwonen en wonen met een ¿orgte¿m in dÊ Huis-

vestlngsve ro rde n in g I

. voor de ruimtes dle gÊmeenschappelijl( gebfuiktzo!den kunnen worden (zoals de

tetreatiezaal), moetÊn op termìjn kostendragers worden gezocht [ukt dit nlet' dan

worden deze ru¡mten ook in appadementen omEezet

. Bij de te ontwikkÊlen bus¡nessc¿se is ultgangspunt d¿t het bestemmingsplan vol-

doende rulmte biedt om maàtschãppelÌ.¡ke en comrnerciêle f!ncties die nodig zijn

voor continuÍte¡tvan het reallseten da einddtoom zo¿ls hiervoor verwoord'

. voor het welslagen van het zelforganiserencl vernlogen van het Eeheel Ìs hel van

belang om ook de mogel¡jkheden vän instromen van woongroepsleden ln de vrìje

sectorÀuur en vrije sertor koop hierbij te betrel(ken UiteinciÊlUk moet eI worden be-

stuurd, geroõrdlneerd en u¡tgevoerd om die droom te verwerkelijken'

Ðe e¡ndconclusìe van de bespreking was dal de partijen hebben a¿ngegeven dat er de

intentie ls om samen te gaan vferken zodat de woongfoepen een plek kunnen klìjgen ifl

het l(loosterhof en de gezämenllll(e droom getealiseerd kan worden'
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De Eêmeente wat ðmblelijk ook blj deze overleggen aanwezlg'

De doelstellìng van deze bijeenl(omsten was om serieus te o¡derzoeken oÍ de woongroe-

pen een plek iunnen kríjgen in de l(loosterhcf, waarb¡l dE l(loosterhof ult sori¿le huurwo-

ningen gaat bestdan, Het gðdt om woongloepìeden die in aanmerking komen voor een

sociale huurwon Ìng conform de toewijzingsregels'

bewoner, Vanuit dãt print¡Pe gloeiteen nleuw collellief "

De Kloostethofzal binnen deze dloom een belangrlJke rol vervullen, Hiervoolziin we het

volBende overeengekomen:

' De r¡ronlngen in de l(loostErhofzUn zelfstandige woningen;
. 0e lllslên van cte leden van de beide woongroepÊn die in aõnnlerklng konen voor

een sociale huuruoning, worden samengevoe¡¡cl en we sprelcen gezamenìijk een

sluitlngsdalum af te¡dend voor in5chr¡jvlngsduur is inschrijving bij SVNI(;
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