Wonen met
een Plus in het
mooie Brummen

Informatieboekje
Voorstel voor het verbeteren van de
binnen- en buitenkant van het gebouw
van de zelfstandige appartementen

Wonen in Tolzicht

Op dit moment bestaat Tolzicht uit zelfstandige appartementen en
zorgappartementen. In de mooie, grote tuin staan aan de linkerkant
van de hoofdentree de zelfstandige appartementen. Bewoners
krijgen hier ‘Wonen met een Plus’. Dit betekent dat u zelfstandig
woont, maar wel hulp krijgt.

‘Wonen met een Plus”
Het gebouw bij Tolzicht krijgt een opknapbeurt om in 2022 klaar
te zijn voor ‘Wonen met een Plus’. Veluwonen zorgt er zo voor dat
bewoners, met een lichte zorg- of ondersteuningsvraag, langer
thuis kunnen blijven wonen. De zelfstandige appartementen bij
Tolzicht bieden u dus een fijne woonruimte in een beschermde
omgeving.

In dit informatieboekje leggen wij u uit hoe we dit willen gaan doen.

Leida Dotulong, sociaal projectleider
Femke Steenbergen, projectmanager

Veluwonen • Wonen met een Plus • 1

1.	U woont straks in een modern
en fris gebouw
We gaan onderhoud doen aan de binnen- en buitenkant van het gebouw van
de zelfstandige appartementen. Dit zorgt weer voor een moderne en frisse
uitstraling.

Modern uiterlijk
We knappen de binnen- en buitenkant van het gebouw 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.

Wat zijn de pluspunten?

Wonen met een Plus

• Diverse nieuwe ruimtes voor ontmoeting.

Er komen extra ruimten die bijdragen aan ‘Wonen met een Plus’. Denk aan ruimtes
om elkaar te ontmoeten en plekken om uw scootmobiel op te laden en te parkeren.

• Plekken voor het parkeren en opladen van uw scootmobiel.

Betere bereikbaarheid
De zelfstandige appartementen krijgen een eigen nieuwe hoofdentree. Hierdoor is
uw appartement beter bereikbaar en krijgt dit deel van het pand een eigen karakter.
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• Eigen ingang met eigen brievenbus dichterbij en een intercom.

•	Nieuw uiterlijk, zowel binnen als buiten, met een frisse en moderne
uitstraling.
• Extra parkeerplaatsen aan de voorzijde.
• U krijgt geen huurverhoging.
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2. Wat gaan we doen?

Binnenwerkzaamheden

• U krijgt een eigen ingang met brievenbussen en intercom.
• De muren in de gangen en uw voordeur krijgen een verfbeurt.
• De huidige vloerbekleding wordt vernieuwd.
• We maken een verlaagd plafond met nieuwe verlichting.
• De leuningen, luifels en plafonds worden verwijderd.
• Er worden ruimten gemaakt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
• Er komen plekken waar u uw scootmobiel kunt opladen en parkeren.
•	De tuin passen we aan zodat hulpverlening (dokter, ambulance) gemakkelijker
bij de zelfstandige appartementen kan komen.
• Er komen extra parkeerplaatsen.
• De buitenkant van het gebouw krijgt een andere kleur.
• We passen de intercom aan in uw huis en uw voordeur wordt geschilderd.

Wat doen we niet?
Er gebeuren verder geen werkzaamheden in uw huis. U kunt gewoon thuis blijven
wonen.

Lawaai, stof en onrust
Onderhoud betekent lawaai, stof en onrust. Daar zijn we heel eerlijk in.
Er staan straks steigers in de tuin en er lopen mensen om en door het
gebouw. In de onderhoudsplanner, die u later van ons krijgt, ziet u precies
waar u last van kunt hebben. Voordat de werkzaamheden beginnen wordt
goed met u overlegd wat de overlast voor u inhoudt.
We doen uiteraard ons uiterste best deze overlast zo klein mogelijk te
houden. En we maken hierover ook afspraken met de aannemer. Maar we
kunnen helaas overlast niet voorkomen. We hopen dat u hiervoor begrip
heeft.
Verfbeurt muren
en deuren
in de gangen
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Weghalen leuningen,
luifels en plafonds

Nieuwe vloerbekleding en
een verlaagd plafond met
verlichting
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Binnenwerkzaamheden

Maken
ontmoetingsruimtes
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Buitenwerkzaamheden

Maken plekken voor
opladen en parkeren
scootmobiel



Buitenkant krijgt een andere kleur
(wordt nader bepaald)

Extra parkeerplaatsen
en fietsenstalling

Tuin wordt aangepast zodat
hulpverlening (dokter, ambulance)
gemakkelijker bij de zelfstandige
appartementen kan komen

Eigen ingang met
brievenbussen en intercom
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3. Akkoord, planning en uitvoering

4. Communicatie met bewoners

Geeft u akkoord?

Wij vinden overleg met de bewoners heel belangrijk. Zowel voor, tijdens, als na de
werkzaamheden. Vooraf hebben we daarom alle bewoners 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.

Voordat we met het werk in en aan uw woongebouw kunnen beginnen is het
belangrijk dat 70% van de bewoners instemt met de werkzaamheden.
Daarna kunnen we pas starten.
U kunt akkoord geven voor de uitvoering van het werk door de akkoordverklaring
in te vullen. Deze krijgt u als bijlage bij deze brochure.
Veluwonen ontvangt de ingevulde akkoordverklaring graag zo snel mogelijk van
u retour, uiterlijk voor donderdag 26 augustus 2021. U kunt de ingevulde akkoordverklaring opsturen met bijgevoegde antwoordenvelop (zonder postzegel) of u
wacht tot wij deze bij u thuis ophalen. Op woensdag 25 augustus komen wij tussen
11.00 en 13.00 uur langs de deuren om de akkoordverklaring op te halen.
Mocht dit tijdstip u niet uitkomen belt u dan met Leida Dotulong (sociaal
projectleider van Veluwonen) om een andere afspraak te maken.
Haar telefoonnummer is: (0313) 745 240.

Start: najaar 2021

U krijgt een nieuwsbrief
Er is regelmatig overleg tussen Riwis Zorg en Welzijn, Trebbe Bouw (de aannemer)
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 houden
ons in alle gevallen aan de maatregelen zoals die door het RIVM zijn opgesteld.
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.

Als 70% van alle bewoners akkoord is met het plan, starten wij in
het najaar van 2021.
Na de zomer krijgt u van ons de onderhoudsplanner. In deze planner ziet u de
volgorde van de werkzaamheden. Ook leest u in deze planner hoeveel dagen het
werk duurt en welke overlast u kunt verwachten.
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5. Waar en bij wie kunt u met
uw vragen terecht?

Tot slot
Wij hebben deze brochure 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.

Contactpersonen Veluwonen
•

Contact

Femke Steenbergen: projectmanager, met de
aannemer verantwoordelijk voor de technische
kant van het project.

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

•	
Leida Dotulong: sociaal projectleider voor alle
bewonerszaken.
Femke STeenbergen
Tijdens het werk houdt Leida elke week een
spreekuur. Het spreekuur is vanaf 26 augustus 2021
iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in het
restaurant van Tolzicht.

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

Veluwonen • Wonen met een Plus • 11

Aantekeningen

Prachtig
wonen in
het groen
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augustus 2021 • oplage: 100 ex.

