
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief over de nieuwbouw in Geldermalsen. We willen u hierin informeren over 

de stand van zaken wat betreft de bouw. Ook laat iedere werkgroep weer zien hoe ze de afgelopen periode 

te werk zijn gegaan en welke onderwerpen er worden besproken.  

Veel leesplezier!

NieuwSbouw
Nieuwsbrief nieuwbouw 
Geldermalsen - april 2022

Beste lezer,



Stand van zaken per werkgroep

De werkgroep interieur heeft een kennismakingsgesprek gehad met een binnenhuis-

architecte. Zij gaat met ons mee denken in de inrichting van het nieuwe gebouw. Zij zijn 

nu een plan aan het ontwerpen en dan hebben we weer een afspraak. Het gaat nu vooral 

om grote lijnen. Maar ook wat is praktisch en goed om mee te werken. Er komen dus veel 

dingen bij kijken. Binnen niet al te lange tijd willen we ook samen met cliënten en de 

klankbordgroep kijken naar wat de wensen zijn rondom het gebouw en de tuin.  

De werkgroep medewerkers hoopt nadat de cliëntgroepen zijn gepresenteerd 

weer samen te komen en allerlei zaken rondom personeel uit werken. 

Voorzitter: Lemke

Werkgroep interieur

Afgelopen maand is aan het personeel de vraag gesteld voor welke onderwerpen er geld opgehaald kan worden met 

betrekking tot de nieuwbouw in Geldermalsen. Deze prachtige ideeën hebben we binnen onze werkgroep besproken. 

Hiervoor hebben we ook Anna den Hoed uitgenodigd, zij denkt mee vanuit het Dienstencentrum in haar functie als 

fondsenwerver. Anna heeft hierover contact gehad met de voorzitter van onze cliëntenraad. In de komende maand zullen 

er mensen worden benaderd die mee willen denken in sponsordoelen voor het nieuwe gebouw, want voor de inrichting 

van het gebouw is best wat geld nodig wat niet uit het normale budget kan komen. Vanuit daar zullen de concrete doelen 

komen waar wij met elkaar geld voor gaan inzamelen. Inmiddels is ook de website voor de nieuwbouw gerealiseerd. 

U kunt deze vinden via www.siloah.nl/nieuwbouw-geldermalsen. 

Zoals u inmiddels weet is er een apart e-mailadres waar u vragen over de nieuwbouw kunt stellen of ideeën kunt 

achterlaten. Deze mailbox wordt regelmatig geopend door de leden van de projectgroep. Het e-mailadres is: 

nieuwbouwgeldermalsen@siloah.nl.

Voorzitter: Aria

Werkgroep communicatie

Werkgroep medewerkers

Voorzitter: Margriet

Voorzitter: Elize

Werkgroep facilitair

Afgelopen weken is de werkgroep cliënten een aantal keer bij elkaar geweest. Een groot deel van de bijeenkomsten 

was gericht op de indeling van de nieuwe groepen. Een hele puzzel, want we willen dit zorgvuldig doen. Samen met 

Gerdien (orthopedagoog) hebben we gekeken naar de plaatsing van de cliënten en we zijn tot een groepssamenstelling 

gekomen die we D.V. 19 april op de informatieavond aan de wettelijk vertegenwoordigers willen presenteren. 

Wij hebben bij de bepaling van de groepssamenstelling zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren 

die u hebt aangegeven als reactie op onze vraag en de groepsvisies die wij u hebben gestuurd. 

Wij hebben dus met elkaar goed hierover nagedacht, maar willen toch ook u als wettelijk vertegenwoordiger een paar 

dagen de tijd geven uw reactie hierop te geven voordat deze definitief wordt. Als de indeling definitief is, uiterlijk enkele 

dagen na de informatieavond, wordt deze besproken met de cliënten zodat ook voor hen duidelijk is waar zij komen te 

wonen in het nieuwe gebouw. Dit is allemaal best spannend voor hen. Wanneer de nieuwe indeling definitief is, zullen 

mogelijk nieuwe cliënten die op de wachtlijst staan, benaderd worden .

Voorafgaand hebben we u groepsvisies gestuurd waarop u uw voorkeur kon aangeven in welke groep u uw naaste graag 

zou zien. Hier hebben wij zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Echter zagen we ook dat de cliëntsamenstellingen 

dusdanig waren dat we de groepsvisies iets anders hebben beschreven dan we in eerste instantie hebben gedaan. 

Met name de groepen 2 en 3 hadden dusdanig veel overeenkomsten dat we die hebben samengevoegd. Ook is m.b.t. 

de begeleiding van groep 4 het een en ander veranderd. We zullen de wettelijk vertegenwoordigers deze groepsvisie 

separaat aan deze nieuwsbrief versturen. Tijdens de informatieavond is gelegenheid om hierover vragen te stellen. 

Werkgroep cliënten

Voorzitter: Nelieke

De werkgroep facilitair is 1 keer bij elkaar gekomen. Ze hebben met elkaar 

besloten dat ze een keer op een andere locatie gaan kijken om te zien hoe 

daar de facilitaire zaken zijn geregeld. Hierbij kunt u denken aan thema’s als 

de was, het schoonmaken, etc. 

In het zonnetje
Veel mensen zetten zich in voor onze locaties en zeker ook met het oog op de nieuwbouw. Wij zijn daar heel blij en 

dankbaar voor. Zonder de bijdrage van een ieder zouden we het niet redden. Een van deze mensen is de heer Arie 

Overheul. Hij is zeer betrokken is bij de nieuwbouw Geldermalsen. Hij heeft contacten daar met de mensen van de bouw 

en mag foto’s van dichtbij maken. Ook maakt hij filmpjes over de voortgang van de nieuwbouw. We zullen deze gaan

delen op de website die speciaal voor de nieuwbouw is gemaakt (www.siloah.nl/nieuwbouw-geldermalsen).

Namens deze weg willen we onze dank uitspreken voor deze inzet.  



Tot slot

Vanuit de bouwcommissie

Wij hopen dat u door deze nieuwsbrief voldoende informatie heeft gekregen rondom de ontwikkelingen van 

de nieuwbouw. Op dit moment is het nog veel uitdenken en met elkaar van gedachten wisselen over verschillende 

zaken. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur ze gerust naar het genoemde e-mailadres!

Dick van Vliet aan het woord: 

Begin 2018 is de vraag van Siloah gekomen of we als Van Vliet Bouwmanagement 

mee wilden denken bij het zoeken naar een geschikte locatie voor een woongebouw 

in Geldermalsen. Na een zoektocht met meerdere teleurstellingen is het gelukt een 

stuk grond te vinden wat Siloah kon kopen. Daarop volgde een fase van plannen maken, bezuinigen en planuitwerking. 

De grond is vervolgens weer verkocht aan een ontwikkelende aannemer die voor Siloah aan de slag is gegaan. Zoals u 

weet is de bouw in volle gang. Vrijdag 1 april is de 2e verdiepingsvloer gestort, 3 weken later wordt de 3e verdiepingsvloer 

gestort en weer 3 weken later de dakvloer. Zoals het er nu uitziet zal voor de zomervakantie de ruwbouw gereed en het 

dak waterdicht zijn. Ik heb de vraag aan de aannemer gesteld wanneer we het hoogste punt kunnen vieren. Dat is nog 

niet helemaal zeker maar we denken aan eind juni of begin juli. Dat is een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij 

moeten laten gaan. De werkgroep communicatie zal tegen die tijd vast een uitnodiging sturen. In een volgende 

nieuwsbrief zal u geïnformeerd worden over de afbouwfase. Alles ziet er naar uit dat voor de Kerst het pand opgeleverd 

kan worden. Daarna kan Siloah de inrichtingsfase beginnen en zullen de cliënten zo rond januari/februari gaan 

verhuizen.

We mogen dankbaar zijn dat we in deze fase van de bouw zijn en dat de contracten vastliggen en de materialen ingekocht 

zijn. Als we nu nog zouden moeten starten met de bouw zouden de prijzen best veel hoger hebben kunnen uitpakken. 


