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Geachte mevrouw Hogenboom,
Naar aanleiding van uw brief van 27 september 2004 wil ik u hierbij mijn reactie geven.
In uw brief constateert u terecht dat de verbouwing voor de gebruiksruimte in de Huiskamer
aan de 's-Gravendijkwal nog niet is begonnen.
Het was de bedoeling dat deze aanvullende verbouwing zou worden meegenomen in de reeds
geplande verbouwing van de dagopvang in de Huiskamer. Dit blijkt echter een lastige
logistieke operatie. Vandaar dat de verbouwing nog niet van start is gegaan.
Tijdens de verbouwing van het pand moet de normale dagopvang gewoon blijven
functioneren. Het zou immers onwenselijk zijn als de bezoekers onnodig lang verstoken
moeten blijven van opvang, waardoor juist de kans groter wordt dat zij door de wijk gaan
trekken.
Vandaar dat na een afweging van alle (0n)mogelijkheden nu door DeltaBouman is gekozen
voor een gefaseerde verbouwing. Hierbij blijft de bestaande dagopvangfunctie van de
Huiskamer gegarandeerd open, en wordt er in gedeelten verbouwd. Er wordt begonnen met
een tijdelijke gebruiksruimte in een van de beschikbare ruimten, terwijl een ander deel
ingrijpend zal worden verbouwd. De tijdelijke gebruiksruimte zal vervolgens in een later
stadium worden verplaatst naar een deel dat in de tussenliggende periode grondig is
verbouwd. Door deze aanpak zal het toch mogelijk zijn de gebruiksruimte eind oktober
operationeel te hebben, terwijl de dagopvang ook geopend kan blijven.
Tot het moment van opening zal het verscherpte toezicht op de 's-Gravendijkwal door politie
en GGD gehandhaafd blijven.
Verder heb ik vernomen dat er al enige tijd besprekingen gaande zijn tussen DeltaBouman en
r het opstellen van een convenant. Ik ben blij met uw cooperatieve
en vertrouw erop dat beide betrokken partijen binnen afzienbare tijd tot
zullen komen.
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