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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 volgende fase van het onafhankelijk onderzoek naar het proces van realisatie 
van het Allsafe- pand aan de Fascinatio Boulevard. Het onderzoeksbureau 
Strated Consuiting uit Rotterdam zal het onderzoek uitvoeren. 

Onderzoek .dlrect.van start 
Het onderzoek gaat meteen van start en wordt naar verwachting in november afgerond. 
Een ambtelijk team onder leiding van gemeentesecretaris/algemeen directeur 
Anne de Baat heeft de afgelopen maanden intensief samengewerkt met een 
vertegenwoordiging van wijkbewoners om het onderzoeksbureau te kiezen. 
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet. Namens de wijk nemen er ook in de 
begeleidingscommissie van het onderzoek bewoners uit deze vertegenwoordiging plaats. 

Strated Consuiting 
Het Rotterdamse onderzoeksbureau Strated Consuiting voert het onderzoek uit. 
Dit is een strategisch advies- en evaluatiebureau voor de publieke sector. Het heeft ruime 
ervaring met onderzoek naar complexe projecten in het lokaal bestuur. Bij veel van deze 
onderzoeken staat waarheidsvinding centraal. Het onderzoek naar het proces van realisatie 
van het Alisafe-pand zal zich richten op vijf pijlers: regelgeving, procedures, 
informatievoorziening, communicatie en bewonersparticipatie. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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Behorende bij documentnummer 238735 

Vervolg 

Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Daarbij zullen onder andere 
wijkbewoners worden geïnterviewd. Nadat het onderzoek afgerond is, zal 
Strated Consuiting een presentatie van de onderzoeksbevindingen, conclusies en 
aanbevelingen verzorgen in en voor de wijk. Onder voorbehoud van de voortgang 
van het onderzoek en de situatie rondom het coronavirus in die periode zal deze 
presentatie in november plaatsvinden. Daar zullen wij u dan tijdig over informeren. 
Het college zal daarna het rapport aanbieden aan de Gemeenteraad. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. A. de Baat. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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