Voortgang
Er lijkt wellicht niet veel te gebeuren maar achter
de schermen wordt er keihard gewerkt om de
nieuwbouw te realiseren!
 Zo is inmiddels de “business case” voor de
nieuwbouw vastgesteld, dit is het financiële
kader voor de nieuwbouw. Hiermee is
vastgelegd hoeveel de nieuwbouw
maximaal mag gaan kosten.
 Het Programma van Eisen (PVE) is
nagenoeg gereed, hierin is beschreven
welke functies in de nieuwbouw komen,
hoeveel vierkante meters er nodig zijn en
aan welke technische eisen het moet
voldoen.
 De architect (Ed Nuijtinck van Quadrant) is
bezig om een aangepaste massa-studie te
maken voor de nieuwbouw, deze zal aan
het einde van de zomer gereed zijn en zal
meer richting geven aan het uiteindelijke
resultaat.

Betrokkenheid medewerkers
Het PVE is doorgesproken met de zorgmanagers,
de teamleiders Ondersteunend Bedrijf, de
ergotherapie, de arbeidsdeskundige en de
preventiemedewerker. Er staat ook nog een
afspraak met de OR gepland. In de vervolgfase
zullen nog meer medewerkers betrokken worden.
Dit gaat gebeuren als de eerste ontwerpen op
tafel liggen en er dus een beeld ontstaat hoe de
indeling van het nieuwe gebouw eruit komt te
zien. Naar verwachting zal dit na de zomer zijn.

Feitjes nieuwbouw
 De totale omvang van de nieuwbouw
zal 9.290m2 bedragen. In totaal heeft
het Parkhuis over alle locaties nu
20.288 m2, dit worden er straks
23.794m2
 Besloten is dat er in de nieuwbouw
straks 108 plaatsen gerealiseerd
worden. Dit zorgt ervoor dat er 12
groepen van 9 bewoners komen. Om
de zorg optimaal te kunnen verlenen
is gekozen voor een even aantal
groepen.

Betrokkenheid buurtbewoners
Op 7 juni heeft er een sessie plaatsgevonden
met een afvaardiging van de buurtbewoners.
Deze mensen vormen nu de Werkgroep
Buurt. In deze sessie is uitgebreid stil
gestaan bij het concept voor de ruimtelijke
indeling van het terrein en de situering van
de nieuwe gebouwen. Het was een zeer
prettige bijeenkomst, waarin meegedacht
werd vanuit ieders belang. De architect is
inmiddels aan de slag gegaan met de
uitkomsten van deze bijeenkomst en aan het
eind van de zomer komt er een
vervolgbijeenkomst met de Werkgroep
Buurt.

Contactgegevens
Bewoners Merwehuis
Op 3 juli heeft er een informatieavond
plaatsgevonden voor de familieleden van de
bewoners van het Merwehuis. Hier is gesproken
over de situatie die is ontstaan door de nieuwe
planning en de stappen die gezet worden om dit
op te lossen.
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