
Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief, waarin wij u willen informeren over de stand van zaken rondom de nieuwbouw. 

In de achterliggende periode heeft er een familieavond plaatsgevonden, waarin de groepsindelingen zijn bekend 

gemaakt. Er is door het team en de orthopedagoog heel nauwkeurig naar de groepsindeling gekeken. Daarnaast was er 

tijdens de familieavond een stukje verdieping over de Wet Zorg en Dwang. Kortom: we kijken terug op een mooie avond! 

Ondertussen gaat de bouw steeds verder en gaat het gebouw echt op een ‘huis’ lijken. Stapje voor stapje komen we 

steeds bij nieuwe zaken waarbij we stil moeten en mogen staan. Denk aan nieuwe naamgeving, hoogste punt, etc. 

Verdere informatie kan u hieronder per werkgroep lezen. Veel leesplezier!

NieuwSbouw
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Beste lezer,



Stand van zaken per werkgroep

De werkgroep interieur heeft een eerste afspraak gehad met de binnenhuisarchitecten. 

Met elkaar hebben ze gedeeld wat de wensen zijn en wat er nodig is om een nieuw 

gebouw in te richten. De werkgroep interieur wacht nu op een plan van de binnenhuis-

architecten. Zodra ze het plan krijgen, willen ze de klankbordgroep gaan benaderen. 

Ze zullen dan samen met de klankbordgroep aan tafel zitten om mee te denken en 

definitieve keuzes te maken. Ook hebben ze contact met hoveniers uit de Gereformeerde 

Gemeente van Geldermalsen om te kijken naar een plan voor de inrichting van de tuin.

Voorzitter: Lemke

Werkgroep interieur

Voorzitter: Elize

Werkgroep facilitair

De werkgroep cliënten gaat nadenken over de kamerindeling. Zij willen graag 

weten wat de bewoners belangrijk vinden voor hun kamer. Er is een papier 

uitgedeeld waar de bewoners hun wensen mogen aanvinken. Er is een keuze 

uit het volgende: uitzicht op de Genteldijk, uitzicht op het station of dichtbij 

de woonkamer. 

Werkgroep cliënten

Voorzitter: Nelieke

De werkgroep facilitair is bezig om een werkbezoek te plannen. Tijdens het 

werkbezoek zullen ze extern gaan kijken hoe ze het daar geregeld hebben 

wat betreft schoonmaak, was, enzovoorts. 



De werkgroep medewerkers is al een aantal keer bij elkaar gekomen. 

Ook voor medewerkers betekent verhuizen een verandering. Het betekent 

het oude loslaten. We willen graag dat dit ook voor de medewerkers een 

positief moment is. Aan de medewerkers is gevraagd welke doelgroep hun 

voorkeur heeft voor de toekomst. Binnenkort hebben we met elkaar een 

teamvergadering waarop we samen een conceptvoorstel maken. 

We gaan ook personeel werven speciaal voor de nieuwbouw.

De werkgroep communicatie wil zich de komende maanden bezighouden met fondsenwerven. De wens is om een klein 

groepje te hebben, bestaande uit vrijwilligers en medewerkers, om over dit onderwerp na te denken. Binnenkort zullen 

we een aantal vrijwilligers gaan benaderen. Op de website zullen de acties en doelen gedeeld worden. Uiteraard zijn alle 

tips welkom! Stuur vrijblijvend een mail naar: nieuwbouwgeldermalsen@siloah.nl. 

Momenteel is de aannemer een heel eind met de bouw. En dat betekent dat we voorzichtig aan een naamgeving mogen 

gaan denken. Binnenkort krijgen alle bewoners, familie en vrijwilligers een formulier waar ze hun creatieve brein kunnen 

gebruiken. Voor de naamgeving zijn bepaalde criteria opgesteld, waar de naam aan moet voldoen. Dit zal bij het formulier 

vermeld staan.  

Voorzitter: Aria

Werkgroep communicatie

Werkgroep medewerkers

Voorzitter: Margriet
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Tot slot

Dick van Vliet 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. 

Hier zullen we u ook bij betrekken door middel van de ouderavond en de klankbordgroep. Heeft u vragen naar aanleiding 

van deze nieuwsbrief? Stuur ze gerust naar het genoemde e-mailadres!

Over de bouw is niet zoveel nieuws te melden, maar wel het volgende. 

Er waren wat bezwaren van enkele buurtbewoners van de Genteldijk tegen 

de verleende omgevingsvergunning voor onze bouwplannen. Er is regelmatig 

overleg gevoerd tussen de bezwaarmakers met de gemeente en de aannemer. 

De meeste vragen zijn beantwoord, zodat de buren de plannen geaccepteerd hebben.

De aannemer meldt dat de bouw naar wens verloopt. De werkvoorbereider heeft gemeld dat in week 25 de dakplaten 

worden aangebracht. Daarmee is het hoogste punt van het pand bereikt. Voor het vieren van dit moment is er een datum 

gekozen, namelijk D.V. dinsdag 5 juli om 15.00. Dit hopen we klein te houden en alleen met de bewoners te vieren. 

Voor de bouwvakantie is het gebouw naar verwachting afsluitbaar, maar veel binnenwanden staan er nog niet in. 

Na de bouwvakantie start de inbouw van binnenwanden en installatiewerken.


