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Verbouw en plannen
voor nieuwbouw
Wat is de stand van zaken van de
verbouwing? En hoe is het met de
plannen voor nieuwbouw op de
locatie? Jeroen Kreijne, architect bij
Lengkeek architecten en ingenieurs
bv, vertelt er meer over.

Elim
In Elim wordt hard gewerkt aan de
centrale voorzieningen. Zo heeft de
winkel een ruime nieuwe plek gekregen
en is ook de kapper verplaatst. Ook
worden De Bezige Bij en De Klaproos
aangepakt.
Waar ooit de winkel was, wordt nu een
nieuwe keuken gerealiseerd met een
uitgiftemogelijkheid in de zaal. Zo wordt
de zaal straks een centrale plek waar
iedereen elkaar kan ontmoeten en kan
genieten van een hapje en drankje. De
verwachting is dat deze werkzaamheden
binnenkort worden afgerond.
Ondertussen is men ook begonnen met
de realisatie van de dakopbouw aan
de zijde van de Vliegersvelderslaan.
Hier worden een huiskamer en 3
appartementen gerealiseerd voor de
bewoners van Siloah. In de dakopbouw

komen verder nog een zorgbadkamer,
kantoren, een logeerkamer en een ruimte
voor de slaapwacht. Bij de vormgeving
van de dakopbouw hebben we veel
aandacht besteed aan de beleving
van de ruimtes en is er veel ruimte
voor daglicht. De verwachting is dat
de dakopbouw eind dit jaar in gebruik
genomen kan worden.
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Nieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwsbrief Nieuw(s)
Bouw. In deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over de verbouw en
nieuwbouw in en rond woonzorgcentrum Elim in Barneveld. Inmiddels wonen er in Elim naast oudere
bewoners van SVRO ook bewoners
van Siloah. De oplevering en huisvesting van Siloah zijn achter de rug.
De verbouwwerkzaamheden van
SVRO zijn nu gestart.

Nieuwbouw
Achter de schermen wordt er ook al
hard gewerkt aan de volgende fase.
Achter het bestaande gebouw van
Elim staat nu het gedeelte waar tot
afgelopen jaar de keuken te vinden
was. Op deze plek is straks ruimte voor
nieuwbouw drie woongroepen en een
dagactiviteitencentrum. Na de realisatie
van de nieuwbouw trekken hier de
bewoners van de locatie Bethesda in die
nu nog in Den Dolder wonen.
De bewoners van de nieuwe woongroepen
krijgen ieder een eigen kamer met eigen
sanitair. Ook krijgt iedere woongroep
een gemeenschappelijke huiskamer en
een logeerkamer. Een groep is gelegen
op de begane grond, de andere twee

We houden u met deze nieuwsbrief
graag op de hoogte van de vorderingen. In deze nieuwsbrief vragen we
aan verschillende betrokkenen hoe
zij de werkzaamheden en samenwerking tot nu toe hebben ervaren.

groepen krijgen een plek op de eerste
verdieping. Op de begane grond worden
ook de algemene voorzieningen en
het dagactiviteitencentrum voor 18
bewoners gerealiseerd. De nieuwbouw
wordt met een transparante entree
verbonden met het hoofdgebouw
van Elim. Zo is het voor bewoners en
personeel mogelijk om binnendoor alle
beschikbare voorzieningen te bereiken.

Het ontwerp is eerder dit jaar gepresenteerd op de ouderavond in Bethesda.
Ideeën en suggesties van de ouders en
het personeel naar aanleiding van deze
avond zijn meegenomen in de verdere
planvorming. Momenteel worden de
plannen verder technisch uitgewerkt.

Nieuwbouw Bethesda bij Woonzorgcentrum
Elim, Barneveld
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Bestemmingsplanwijziging
Om de nieuwbouw te kunnen realiseren
is een bestemmingplanwijziging nodig.
De procedure hiervoor is inmiddels
opgestart. Bij de planuitwerking hebben we veel aandacht gehad voor de
inpassing van de nieuwbouw in de
omgeving. Ondanks de zorgvuldige
vormgeving en positionering van de
nieuwbouw
kunnen
omwonenden
bezwaar maken tegen de bouwplannen.
Wanneer de bestemmingsplanprocedure
is afgerond hangt af van of er bezwaren
worden ingediend en de aard hiervan.
Als het nieuwe bestemmingplan is
vastgesteld kan ook de benodigde
omgevingsvergunning voor de bouw
worden aangevraagd.
De tijd die de gemeentelijke procedure
in beslag neemt wordt gebruikt om de
plannen verder in te vullen. Zo wordt met
een tuinarchitect een plan gemaakt voor
de buitenruimten rondom de nieuwbouw
en wordt binnenkort gestart met de
uitwerking van het interieur.

Terugblik verbouwing Elim
De heer P. Witvliet is lid van de klankbordgroep. Eerder vroegen we hem
hoe hij tegen alle verbouwplannen
aankeek. Nu kijken we terug op de
achterliggende maanden.
Hoe gaat de verbouwing/samenwerking in uw ogen tot nu toe?
De verbouwing verloopt voorspoedig.
KV project heeft de zaken goed onder
architecten en ingenieurs bv
controle en er wordt binnen budget
gewerkt, wat voor de organisatie
heel belangrijk is. De samenwerking
is goed. Er wordt naar de cliëntvertegenwoordigers geluisterd en
opmerking van onze kant worden
meegenomen in de plannen. Minpuntje
is dat de bouw van de compactkeuken
vertraging heeft opgelopen.
Wat vindt u van de tot nu toe
geboekte resultaten?
We zijn tevreden over de tot nu toe
bereikte resultaten. De reeds gerealiseerde verbouwingen zien er netjes
uit. De winkel en kapsalon zijn erg mooi
geworden. Evenals de appartementen
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van de bewoners van Siloah.

Hoe reageren bewoners op de
verbouwingen?
We hebben tot op heden weinig
klachten op de cliëntenraad ontvangen. Ik denk dat de bewoners
zich realiseren dat verbouwen voor
ongemak zorgt. Men zal echter wel blij
Nieuwbouw Bethesda bij Woonzorgcen
zijn als alles achter de rug
is. Het zorgt
21.04.15
toch voor extra drukte en lawaai.
Waar houdt de klankbordgroep zich
op dit moment mee bezig?
Op dit moment is voor de cliëntenraad
van Elim het belangrijkste achter
de rug, op de grote zaal en de compactkeuken na. Zodra dat is afgerond
en geëvalueerd, zullen wij ons op
afstand houden. De klankbordgroep
wordt met name voortgezet met
vertegenwoordigers van Siloah en
Bethesda. Natuurlijk zullen wij een
vinger aan de pols houden, met name
als er zaken langskomen die voor onze
clienten van belang zijn!

“De winkel is mooi, groter en praktischer”
De winkel wordt gerund door vrijwilligers. Hoe ervaren de vrijwilligers mevrouw Kleijer, mevrouw Van de Kamp
en mevrouw Liefting de nieuwe winkel?
Jullie werken als vrijwilliger in de winkel.
Wat doen jullie zoal?
Op dinsdag en donderdag werken wij
met plezier in de winkel. Wij helpen
klanten, doen bestellingen en doen
allerlei dingen in de winkel zelf.
Wat vinden jullie van de vernieuwde
winkel?
De winkel is heel mooi geworden, groter
en praktischer.
Wat is de grootste verandering ten
opzichte van de oude winkel?
De winkel is veel ruimer geworden.
Ook qua kleurstelling is het echt een
vooruitgang op voorheen. Mevrouw
Liefting heeft meegedacht in het bepalen
van de kleuren. We vinden het fijn dat
ook wij als vrijwilligers de ruimte kregen
om hierin mee te denken.
Er is een nieuwe balie ingekomen, deze

is groter dan we gewend waren. Het is
wennen, maar het ziet er erg strak en
mooi uit.
Toch is het soms even aanpassen hoe
de producten het beste gepresenteerd
kunnen worden, zodat de bewoners
er makkelijk bij kunnen. Maar dit kan
vooral door het te ervaren en daarop in
te spelen.
Hoe reageren de bewoners?
Ze vinden de winkel mooi en groot. De
bewoners ervaren het als prettig en
reageren er erg positief op!
Aad Lucas is als ouder van een van de
bewoners lid van de klankbordgroep.
Hoe kijkt hij tegen de nieuwbouwplannen aan?
Op welke manier bent u betrokken bij
de nieuwbouw- en verhuisplannen van
Bethesda naar Barneveld?
Als ouders van onze zoon, die nu in
Bethesda zijn plekje heeft, en als lid
van de klankbordgroep rondom de
nieuwbouwplannen in Barneveld

Hoe kijkt u hier tegenaan?
Positief. Bethesda gaat verouderen,
en het was een tijdelijke situatie. Ons
grootste bezwaar is de afstand: nu 95 km
en straks ruim 125 km vanuit Monster.
Is uw zoon op een bepaalde manier al
betrokken bij de verhuizing?
Nee, dat kan hij niet aan. Een verhuizing
is voor veel bewoners een moeilijke tijd.
Waar let u op als ouder bij de plannen
voor de nieuwbouw?
Op alle dingen die voor al de bewoners
van belang zijn, zoals de veiligheid rond
het gebouw (de weg en het spoor, de
bewegingen van vrachtvervoer om het
gebouw), de recreatieve mogelijkheden
om het gebouw, speel en rustplekken, en
gelegenheid zich terug te trekken voor
een time-out, een eigen rustige speel
en rustplek buiten, tasbare en aaibare
dieren en planten, speeltoestellen buiten
en snoezelruimte binnen.
Verder natuurlijk op de indeling van de
woonkamers en badkamers, lichtinval,
de dagbestedingsruimten en de indeling
daarvan en de nachtbewaking.
Kortom alles wat te maken heeft met de
bewoners en de woonvoorziening. Het is
belangrijk dat ieder op zijn eigen niveau
en met zijn eigen mogelijkheden binnen
en buiten een plaats aangeboden krijgt
die zinvol en goed is.
Hoe verloopt de samenwerking?
De samenwerking verloopt prima. We
krijgen de mogelijkheid onze opvattingen
en ideeën naar voren te brengen, en
er wordt ook naar geluisterd, en waar
mogelijk bijgesteld.

De kapsalon is een fijne werkplek
Evelien van den Berg werkt sinds
2011 als vrijwilliger in de kapsalon.
Hoe zien haar werkzaamheden eruit
en hoe ervaart ze de nieuwe ruimte?
We beginnen rond een uur of acht ’s
ochtends en wassen dan eerst de haren van de dames. Daarna gaan ze onder de droogkap en bieden wij ze een
kopje koffie aan. Als de haren droog
zijn, steken we ze op en proberen we
er een stevig en vast kapsel van te
maken zodat het weer een week kan
blijven zitten. De dames ervaren een
bezoek aan de kapsalon als een ontspannen uurtje. Vooral een dutje onder de droogkap is heel fijn. Na dit uur
gaan ze weer fris en netjes gekapt de
deur uit.
In vergelijking met de vorige ruimte
zijn we er goed op vooruit gegaan: de
salon is groter en de indeling is ook
praktisch. En het uitzicht op de hertenweide is ook erg leuk. Kortom: we zijn
erg tevreden!
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Planning
De globale planning voor de verbouw ziet er als volgt uit:
• Afronding werkzaamheden voor SVRO
- september 2015
• Plaatsing dakopbouw
- september – december 2015
Ook voor de nieuwbouw is een voorzichtige planning gemaakt:
• Voorbereiding nieuwbouw met de gemeente - vanaf voorjaar 2015
			 ongeveer 1 jaar
• Start bouw
- voorjaar 2016 (onder voorbehoud
			 van vergunning)
• Bouw gereed
- begin 2017
• Verhuizing
- begin 2017

Vragen of
opmerkingen

?

Heeft u vragen of opmerkingen over de
verbouw en nieuwbouw van Woonzorgcentrum Elim? Neem dan gerust contact
met Jolanda van Maanen (SVRO, 0342403402 of j.vanmaanen@svro.nl) of Jan
Scherrenburg (Siloah, 0318-512202 of
j.scherrenburg@siloah.nl).

www.nieuwsbouw.nl
Op de website www.nieuwsbouw.nl kunt u het bouwproces op de voet blijven volgen.
Op deze website worden
regelmatig foto’s en nieuwsberichten geplaatst. Zo blijft u
op de hoogte van alle ontwikkelingen!

SVR
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Siloah gehandicaptenzorg en SVRO
ouderenzorg. Siloah en SVRO zijn
beide onderdeel van Zorggroep
Sirjon. De nieuwsbrief is mede tot
stand gekomen door de afdeling
communicatie van Zorggroep Sirjon.
Het drukwerk is verzorgd door
Dagactiviteitencentrum De Firma in
Rijssen.

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan uw e-mailadres
naar a.slingerland@sirjon.nl.

