Aangepaste planning nieuwbouw
Zoals eerder gemeld wordt de oorspronkelijke planning van de nieuwbouw niet gehaald
en is een nieuwe planning gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

programma van eisen & financiële voorwaarden: maart – mei 2018
startdocument (projectorganisatie) & selectie/contracten architect & adviseurs: juni 2018
ontwerpfase: juli – december 2018
bouwvoorbereidingsfase: januari – juni 2019
selectie/prijsvorming/aanbesteding/gunning: juli - september 2019
start bouw: november 2019
bouwtijd: 15 maanden
oplevering: januari 2021
ingebruikname: maart 2021

Met deze nieuwe planning ontstaat er wel een knelpunt voor de bewoners van het
Merwehuis, aangezien zij in oktober 2019 de huidige locatie moeten verlaten. Voor deze
groep bewoners wordt een tijdelijke oplossing gerealiseerd. Hiervoor zijn reeds acties
uitgezet.
Locatie De Hoop GGZ
De afgelopen periode heeft het
Parkhuis zich ook georiënteerd op
alternatieve permanente locaties. Een
mogelijkheid is het terrein van De Hoop
GGZ (Provinciale weg 70). De reden
hiervoor is de wens het aantal
bewoners op de hoofdlocatie minder
groot te laten zijn. Ook herhuisvesting
van één van de buitenlocaties op dit
terrein zou mogelijk kunnen zijn. En
wellicht is uitbreiding van het totale
aantal cliënten wenselijk in de
toekomst. De komende periode gaan
we onderzoeken of dit haalbaar is.

Bewoners de Eik
Besloten is dat de bewoners van de Eik
in ieder geval op de hoofdlocatie blijven
wonen. Zij krijgen hier hun eigen
woonunits. Dit bericht is positief
ontvangen door de bewoners.

Betrokkenheid buurtbewoners
De eerste presentatie van de plannen leverde
positieve en negatieve reacties op van de
buurtbewoners. Met name de logistieke
bewegingen baart een aantal mensen zorgen.
Om ervoor te zorgen dat er een plan
gerealiseerd wordt naar ieders tevredenheid,
willen we gezamenlijk kijken hoe we de
optimale situatie kunnen realiseren.
Eind mei/begin juni 2018 organiseren we
hiervoor een bijeenkomst in de vorm van een
‘ontwerp-atelier’.
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