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Via deze nieuwsbrief houden 
wij u graag op de hoogte van 
de verbouwing van Tolzicht in 
Brummen. 

Hoera, groen licht
Goed nieuws. Na maandenlange 
voorbereidingen en onderzoek 
hebben wij groen licht gekregen op 
de verbouwingsplannen voor Tolzicht. 
In deze nieuwsbrief leest u wanneer 
wat gaat gebeuren en wat dit voor u 
betekent.

Stand van zaken 
We zijn nu volop bezig met de 
voorbereidingen en inkoop van 
materialen, zodat in het najaar de 
verbouwing kan starten. Ook wordt 
de vergunning voor de verbouwing 
aangevraagd bij de gemeente 
Brummen.

 

Gesprekken bewoners 
Onze bewonersbegeleiders Leida 
Dotulong en Ellis Aardenburg 
maakten kennis met de bewoners 
van Tolzicht. Zo spraken zij met 
de huurders van Veluwonen over 
de verbouwingsplannen. Voor de 
bewoners en familieleden van 
Riwis Zorg & Welzijn en Zorggroep 
Apeldoorn zijn bewonersavonden 
georganiseerd. Tijdens die 
bijeenkomsten vertelde Harrie Meijer, 
teamleider bij Tolzicht van Riwis 
Zorg & Welzijn, uitvoerig over de 
plannen en wat deze voor bewoners 
betekenen. Wij kijken met plezier 
terug op de fijne gesprekken met de 
bewoners en contactpersonen.  

Harrie Meijer geeft een toelichting op de 
verbouwingsplannen voor Tolzicht. 

Nr. 2, juli 2021

In deze nieuwsbrief:
- Groen licht - Informatieboekje
- Stand van zaken - Instemming huurders Veluwonen
- Gesprekken bewoners - Informatiemarkt
- Wonen met een plus - Hoe verder?
- Wonen met Zorg - Spreekuur



Nieuwsbrief

AZ

Wonen met een plus

De aanleunwoningen in Tolzicht, 
Wonen met een Plus, zijn bestemd 
voor mensen die zelfstandig willen 
wonen, maar wel in een veilige en 
sociale woonomgeving. Zij hebben 
de mogelijkheid gebruik te maken 
van ondersteunende diensten. 
Tijdens de verbouwing knappen 
we hier de gangen op. Voor een 
betere bereikbaarheid krijgt dit 
gedeelte een eigen entree met 
brievenbussen en een intercom. 

Wonen met Zorg
Het aantal mensen met een 
zorgvraag neemt fors toe als 

gevolg van de vergrijzing. Daarmee 
groeit ook de behoefte aan 
verpleeghuiszorg. Daarom worden 
er tien extra appartementen 
gebouwd. Zo wordt het restaurant 
verbouwd tot zes extra woningen 
en komen er in het gebouw vier 
woningen bij. De hoofdentree 
wordt ingericht als een mooie en 
unieke ontmoetingsruimte met 
prachtig uitzicht op de tuin en 
een overdekt terras. Daarnaast 
komen er per verdieping nieuwe 
huiskamers met keukens en een 
terras of balkon. Hier kunnen 
bewoners een praatje maken, 
koffie met elkaar drinken, eten of 
gewoon lekker ontspannen. Ook 
wordt de huidige vloerbedekking 
vervangen en krijgt het gebouw 
van binnen en buiten een nieuwe 
frisse uitstraling.

Informatieboekje
Wij kunnen ons voorstellen dat 
u benieuwd bent hoe Tolzicht 
er na de verbouwing uit komt 
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te zien. Binnenkort ontvangt u 
van ons een informatieboekje. 
Hierin informeren wij u over de 
werkzaamheden en ziet u de 
veranderingen via o.a. tekeningen 
en foto’s. Ook leest u wat u van 
ons mag verwachten en wat wij 
van u verwachten. U heeft dan 
alle belangrijke gegevens direct 
beschikbaar. 

Instemming van huurders 
Veluwonen
Aan de bewoners van de 
aanleunwoningen vragen 
we of ze akkoord gaan met 
de werkzaamheden in het 
woongebouw waarin zij wonen. 
Zij ontvangen van Veluwonen 
een informatieboekje met een 
akkoordverklaring.  

Informatiemarkt
Wij betrekken u graag bij 
de verbouwing. Daarom 
organiseren Veluwonen, Riwis 
Zorg en Welzijn en Trebbe een 
informatiemarkt. Onder het genot 
van een kopje koffie, laten wij 
zien wat er gaat gebeuren en 
kunt u ons alles vragen over de 
werkzaamheden. U bent van harte 

welkom. Wij houden ons aan de 
coronamaatregelen die op dat 
moment gelden. 
Het kan dus ook zijn dat we de 
informatiemarkt op een andere 
manier moeten vormgeven.

Hoe verder?
De zomervakantie staat voor de 
deur. In de bouw ligt het werk 
daardoor even stil. In de week 
van 23 augustus gaat dit weer van 
start.

Spreekuur
De verbouwing komt nu dichterbij. 
We kunnen ons voorstellen dat u 
er tegen opziet en dat u zich nog 
geen beeld kan vormen van wat 
er precies gaat gebeuren.  
Daarom houden Leida en Ellis 
vanaf donderdag 26 augstus 
wekelijks spreekuur van 10.00 tot 
11.00 uur in het restaurant. Leida 
en Ellis beantwoorden uw vragen 
en drinken graag een kop koffie of 
thee met u. 

Fijne zomer
Namens ons hele team: Femke, 
Harrie, Wouter, Han, Daniel, 
Annemarijn, Ellis en Leida wensen 
wij u een mooie zomer toe!
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Leida Dotulong Ellis Aardenburg
Veluwonen Trebbe 
(0313) 74 52 40 (088) 259 03 87

Vragen 
Bel met onze bewonersbegeleiders 
Leida Dotulong of Ellis Aardenburg. 
Of stuur een e-mail naar tolzicht@veluwonen.nl


