Als zij instemmen met het programma van eisen wordt een architect
geselecteerd die het ontwerp van de
BMV Hoensbroek Zuid gaat maken.
Tegelijk gaan we ook de sloop van de
voormalige A. Schweitzer school
voorbereiden. Bijvoorbeeld door
asbestonderzoek. We houden u op
de hoogte.
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BMV Hoensbroek Zuid

Een fijner en mooier Hoensbroek,
daar werken we aan. De realisering
van een Brede Maatschappelijke
Voorziening en een goede gemeenschapsfunctie is hier een onderdeel
van.

Houd ook de actuele ontwikkelingen in
Òs Gebrook in de gaten via:

Het gemeentebestuur van Heerlen heeft besloten een
brede maatschappelijke voorziening (BMV) te
realiseren aan de mgr Feronlaan. Het plan maakt deel
uit van de bredere aanpak van Hoensbroek om er
samen met partners en bewoners een leefbaar en
vitaal stadsdeel van te maken. Hieronder leest u de
stand van zaken rond de BMV.
Belangrijk onderdeel van de BMV is een nieuwe
huisvesting van de scholen de Voeëgelsjtang,
Dr. A. Schweitzer en Nieuw Lotbroek op één locatie.
Voor deze locatie is gekozen om te zorgen voor een
evenwichtige verdeling van de scholen binnen
Hoensbroek. Door de bundeling krijgen we sterke,
toekomstbestendige scholen.
Daarnaast zal het nieuwe gebouw ook ruimte bieden
aan zogenaamde ‘gemeenschapsfuncties’. Denk
bijvoorbeeld aan verenigingen en de ouderenbond.

Door de schoolfuncties en de verenigingen bij elkaar te
brengen in één gebouw kunnen we de ruimte
efficiënter gebruiken.
Waar staan we nu met de voorbereidingen van de
BMV?
De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest met de
toekomstige gebruikers van de nieuwe BMV. Voordat
we kunnen bepalen hoe het nieuwe gebouw eruit gaat
zien moeten we weten hoeveel ruimte iedereen nodig
heeft, welke eisen er aan de ruimten gesteld moeten
worden, en hoe die ruimten zo slim mogelijk samen
gebruikt kunnen worden.
Deze uitkomsten worden verwerkt in een programma
van eisen voor de nieuwe BMV. De bedoeling is dat het
college van Burgemeester en Wethouders er eind
februari een besluit over gaat nemen.

www.heerlen.nl/osgebrook
www.facebook.com/osgebrook
@OsGebrook
Ontvangt u de digitale nieuwsbrief
Òs Gebrook al? Zo niet? Stuur dan een
mail naar osgebrook@heerlen.nl als
omschrijving ‘aanmelden digitale
nieuwsbrief Òs Gebrook’.
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meer nieuws op heerlen.nl

