Wonen in Tolzicht,
een fijn en veilig thuis
met aandacht en zorg

Informatieboekje

Fijn en comfortabel wonen, nu en in de toekomst. Wie wil dat niet?
Veluwonen maakt samen met Riwis Zorg & Welzijn en Trebbe Bouw
Tolzicht klaar voor de toekomst, zodat u hier fijn kunt blijven wonen.
Via dit informatieboekje informeren wij u over de verbouwing van Tolzicht.
Kleinschalig wonen staat voorop in deze verbouwing. Huiselijkheid,
herkenbaarheid en ook privacy zijn hierin belangrijk. We vinden het
belangrijk dat Tolzicht ook voor de komende jaren een plek is waar u
graag wilt wonen. Waar u kundige en betrouwbare zorg krijgt.
En waar het ook voor familie een prettige plek is om op bezoek te komen.
Daarnaast breiden we de capaciteit van de zorg in Tolzicht uit.
We bouwen nieuwe appartementen zodat we kunnen inspelen op de
zorgvraag in de regio.
Op de volgende pagina’s leest u wat we gaan doen en wat dit voor u
betekent. Daarnaast is het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt
verwachten en waar u met uw vragen terecht kunt.
Harrie Meijer, projectleider Tolzicht
Femke Steenbergen, projectleider Veluwonen
Leida Dotulong, sociaal projectleider Veluwonen

Veluwonen • Wonen in Tolzicht • 1

1.	U woont straks in een modern en fris
gebouw
Modern uiterlijk
We knappen de binnen- en buitenkant van Tolzicht op. De gangen krijgen een
frisse uitstraling en het hele pand krijgt een andere kleur. Het gebouw ziet er
straks weer fris en modern uit.

Extra wooneenheden
We maken ook negen nieuwe woonappartementen.

Huiskamers
Op iedere etage komen daar twee huiskamers waar u overdag lekker kunt zitten.
Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd en komt er een keuken waar we
samen kunnen koken.
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Ontmoetingsruimte
Op de begane grond, bij de hoofdentree, maken we een mooie ontmoetingsruimte
waar u gezellig kan zitten en mensen kunt ontmoeten.

Extra parkeerplaatsen
Aan de voorkant van het gebouw komen extra parkeerplaatsen.

Wat zijn de pluspunten?
• Extra appartementen.
•	Gezellige nieuwe huiskamers met voorzieningen. Dit is een plek waar
bewoners samen activiteiten kunnen ondernemen, denk aan spelletjes
doen, koken, samen eten, koffiedrinken en even kunnen bijkletsen.
• Mooie en unieke ontmoetingsruimte op de begane grond.
•	Nieuw uiterlijk, zowel binnen als buiten, met een frisse en moderne
uitstraling.
• Extra parkeerplaatsen.
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2. Wat gaan we doen?
• We verbouwen het restaurant tot zes extra appartementen.
• Op de 1e en 2e verdieping komen in totaal drie extra appartementen.
•	In de hoofdentree komt een mooie ontmoetingsruimte met uitzicht op de
tuin en overdekt terras.
•	Op elke verdieping komen gezellige huiskamers met keukens en balkon of
terras, waar bewoners een praatje kunnen maken, koffie met elkaar drinken,
eten of gewoon ontspannen.
•	De donkere gangen hebben nu een sombere uitstraling. Hiervan maken we
gezellige woonstraten met meer licht en een warme uitstraling. Dit doen
we door het aanbrengen van een nieuwe wandbekleding in de gangen.
De plafonds worden vernieuwd en ook wordt de huidige vloerbedekking
verwijderd en vervangen door een pvc-vloer.
• De leuningen, luifels en plafonds worden verwijderd.
• Toiletpotten worden vervangen.
• Uw appartement krijgt een nieuwe voordeur.
•	We brengen een ventilatie- wamte installatie aan voor een gezond en
aangenaam binnenklimaat. Dit zorgt ervoor dat er altijd een aangename
temperatuur in uw huis heerst.
• Er komen extra parkeerplaatsen.
•	De buitenkant van Tolzicht wordt geschilderd en krijgt een frisse en moderne
uitstraling.

Lawaai, stof en onrust
Onderhoud en verbouwing betekent lawaai, stof en onrust. Daar zijn we
heel eerlijk in. Er staan straks steigers in de tuin, u hoort dat we ergens in
het gebouw aan het werk zijn en er lopen mensen om en door Tolzicht.
De vakmensen van Trebbe Bouw gaan netjes te werk en doen er alles aan
om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk overlast heeft.

4 • Wonen in Tolzicht

Wat kunt u verwachten aan overlast?
We zetten het hieronder op een rij.
• Last van het lawaai van slopen van muren.
• Boren in muren.
• Last van stof in het woongebouw.
• Geluid door werkzaamheden in gangen, huiskamers, hal of restaurant.
• Tijdelijk even geen gebruik kunnen maken van uw huidige huiskamer,
winkel en kapper.
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Werk aan buitenkant Tolzicht

•

Buitenkant wordt geschilderd en krijgt een frisse
en moderne uitstraling.

•

Extra parkeerplaatsen.

Hoe het vroege

r was.
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Binnenwerkzaamheden

1

2

3

4

•

Nieuwe appartementen.

•

Gezellige nieuwe huiskamers met terras of balkon en keuken. (1)

•

Ontmoetingsruimte bij de hoofdentree. (2 + 3)

•

Gezellige woonstraten met meer licht en een warme uitstraling. (4)

•

Nieuwe vloerbekleding en verlaagd plafonds met verlichting.

•

Weghalen leuningen, luifels en plafonds.

•

We maken personeels- en kantoorruimte op zolder.

•

Toiletpotten in de appartementen worden vervangen.

•	Aanbrengen van ClimaRad, een ventilatie- warmte installatie,
voor een betere klimaatbeheersing.
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3. Oeps: schade, wat nu?
We willen schade aan uw spullen natuurlijk voorkomen. Helaas kunnen we dat
niet altijd garanderen. Wat doen we met schades? U kunt de schade binnen 24 uur
melden bij Ellis van Trebbe Bouw. Daarna komt de uitvoerder naar u toe om de
schade op te lossen.

8 • Wonen in Tolzicht

4. Planning en uitvoering
Start
Om u goed op de hoogte te houden over de
voortgang van de werkzaamheden hebben wij
een planbord gemaakt. U blijft op de hoogte door
het planbord. Hierop ziet u waar we aan het werk
gaan/zijn en welke overlast u kunt verwachten.
Dit bord hangt in de centrale hal van Tolzicht
en in de bibliotheek ruimte bij de zelfstandige
appartementen.

5. Communicatie met bewoners
Wij vinden overleg met de bewoners heel belangrijk. Zowel voor, tijdens, als na de
werkzaamheden. Vooraf hebben we daarom diverse bewonersavonden gehouden
en aan u en uw familie en/of mantelzorgers persoonlijk gevraagd hoe zij het wonen
ervaren en welke verbeteringen zij graag willen zien. Deze opmerkingen zijn (voor
zover mogelijk) door ons meegenomen in de plannen.

U krijgt een nieuwsbrief
Er is regelmatig overleg tussen Riwis Zorg & Welzijn, Trebbe Bouw en Veluwonen.
Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van belangrijke informatie die uit
het overleg komt en over de verbouwing zelf.

Corona maatregelen
Natuurlijk volgen wij het nieuws over het Coronavirus op de voet. Wij
werken volgens de regels van het RIVM en Trebbe heeft haar eigen (project)
coronaprotocollen ontwikkeld. Het kan dus zijn dat persoonlijk contact en/of
huisbezoeken niet mogelijk zijn. We proberen hier creatief mee om te gaan en
zoeken dan naar alternatieven. Heeft u hier ideeën over, laat het ons weten. We
leven in een onzekere tijd en rekenen op uw begrip als er door de maatregelen
soms zaken anders lopen. We houden tijdens de persoonlijke contacten altijd
1,5 meter afstand.
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5. Waar en bij wie kunt u met
uw vragen terecht?
Contactpersoon Riwis Zorg en Welzijn
• Harrie Meijer, projectleider Tolzicht en uw
aanspreekpunt voor al uw vragen.
T (0575) 56 17 88
M 06 24 13 47 03

Harrie Meijer

Contactpersoon Trebbe Bouw
•	Ellis Aardenburg, bewonersbegeleider,
uw aanspreekpunt voor alle bewonerszaken.
T (088) 25 90 387

Contactpersonen Veluwonen

Ellis Aardenburg

•	Femke Steenbergen: projectmanager,
met Trebbe Bouw verantwoordelijk voor de
technische kant van het project.
T (0313) 65 90 23
M 06 22 45 35 27
•	Leida Dotulong: sociaal projectleider,
uw aanspreekpunt voor alle bewonerszaken.
T (0313) 65 90 23
T (0313) 74 52 40

Femke Steenbergen

Leida Dotulong
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Tijdens het werk houden
Ellis en Leida elke week een
spreekuur.
Het spreekuur is iedere
donderdag van 10.00 tot
11.00 uur in de bibliotheek
van de zelfstandige
appartementen.

Voor wij starten met het werk
krijgt u een overzichtskaart
met daarop alle belangrijke
telefoonnummers.

Tot slot
Wij hebben dit informatieboekje met zorg samengesteld. Toch kan er nog wat
veranderen tijdens het onderhoud. Als dit het geval is, informeren we u uiteraard
zo snel mogelijk over de wijzigingen. U kunt aan de informatie in deze brochure
geen rechten ontlenen.

Contact
Stuijvenburchstraat 20
6961 DR Eerbeek
(0313) 65 90 23
Tolzicht@veluwonen.nl
www.veluwonen.nl

Veluwonen • Wonen in Tolzicht • 11

Zorg
n
met ee
h
glimlac

12 • Wonen in Tolzicht

Aantekeningen
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