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In deze nieuwsbrief:
Waarom Tolzicht verbouwen?
Eerst onderzoek nodig
Paaseieren
Bewoners- en medewerkers
bijeenkomst

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de plannen voor
de verbouwing van Tolzicht in Brummen. Met
nieuwsbrieven informeren wij u over
de stand van zaken over de verbouwing.

Bewonersbezoeken
Bouwteam Tolzicht
Vragen
Bouwketen

Hoe nu verder?
De resultaten van de onderzoeken gebruiken we voor
het concreet maken van de plannen. Zodra er meer
bekend is, informeren wij u hierover.

Paaseieren
Om alvast kennis te maken hebben onze bewonersbegeleiders Leida Dotulong (Veluwonen),
Ellis Aardenburg (Trebbe) en projectleider
Femke Steenbergen (Veluwonen) voor Pasen de
bewoners van Tolzicht bezocht om hen een Vrolijk
Pasen te wensen.

Waarom Tolzicht verbouwen?
Op dit moment bestaat Tolzicht uit zorgappartementen
en aanleunwoningen. Met de verbouwing willen
Veluwonen, Riwis en ZGA het woongebouw klaar
maken voor de toekomst. Het plan is om het gebouw
een frisse uitstraling te geven en extra
zorgappartementen te maken. Ook krijgen de
buurtkamers, de centrale hal en de gangen een flinke
opknapbeurt. Met een nieuwe entree bij de
aanleunwoningen maken we dit deel van het gebouw
beter bereikbaar voor de bewoners en bezoekers.
Aannemer Trebbe uit Zwolle gaat de verbouwing
uitvoeren.

Eerst onderzoek nodig
Op dit moment worden de plannen voor Tolzicht
verder uitgewerkt. Zo voeren we nog allerlei
onderzoeken uit aan de binnen- en buitenkant. Het kan
zijn dat we even een woning moeten bekijken. Als er in
uw huis iets onderzocht moet worden, dan hoort u dit
van ons.

Voor alle bewoners lekkere paaseitjes.

Bewoners- en medewerkersbijeenkomst
Op 1 april was er een bijeenkomst waarvoor enkele
bewoners van de aanleunwoningen en
zorgappartementen waren uitgenodigd. Ook was
mevrouw Tootje Hupkes, voorzitter van de
Clientenraad, aanwezig. De bijeenkomst stond in het
teken van het voorlopig ontwerp voor de verbouwing
van Tolzicht. Op basis van verzamelde gegevens heeft
architect, Frans van de Looi, een ontwerp gemaakt.
Deze wordt intern beoordeeld door verschillende
afdelingen, waarna het verder wordt uitgewerkt. Het
voorlopig ontwerp wordt tijdens de bewonersbezoeken
ook met de bewoners besproken.

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

Leida Dotulong
Veluwonen
(0313) 74 52 40

De medewerkers van Tolicht zijn digitaal bijgepraat
over de verbouwing. Op dinsdag 6 april heeft
architect Frans van de Looi de plannen toegelicht
aan de hand van sfeerbeelden.

Bewonersbezoeken gestart
Onze bewonersbegeleiders Leida Dotulong en Ellis
Aardenburg vertellen u wat er gaat gebeuren en wat
dit voor u betekent. U kunt altijd bij hun terecht met
vragen. Om alvast kennis te maken bezoeken Leida
en Ellis alle bewoners. Zij gaan met u in gesprek over
de verbouwing. Ook zijn ze benieuwd wat u ervan
vindt. De bezoeken zijn al begonnen. Bent u nog niet
bezocht? U of uw contactpersoon wordt gebeld voor
het maken van een afspraak. Vindt u het fijn als er
een familielid of kennis aanwezig is bij het gesprek?
Dat kan. Laat het ons weten. U kunt ook aangeven
als u liever geen bezoek wilt.

Ellis Aardenburg
Trebbe
088 – 259 03 87

Wouter Groenhof
(Trebbe)
Wouter Groenhof is
projectleider bij Trebbe.
Wouter stuurt de bouw aan en
zorgt ervoor dat alle werkzaamheden volgens afspraak
en planning verlopen.
Voor Wouter is het belangrijk om de overlast tot een
minimum te beperken en dat iedereen plezier heeft
in zijn werk. ‘Samen de schouders eronder en komen
tot een mooi resultaat’, is zijn motto.

Bouwketen
Als voorbereiding op de verbouwing plaatst Trebbe
op donderdag 22 april twee units op het grasveld bij
de Spoorstraat. Dit wordt de werkplek van het
projectteam.

Team
U heeft onze mensen misschien al door het gebouw
zien lopen. Graag stellen we ze aan u voor.
Harrie Meijer (Riwis)
Vanuit Riwis Zorg & Welzijn
is zorgmanager Harrie Meijer
betrokken bij de verbouwing
van Tolzicht. Harrie werkt
nauw samen met het
projectteam.
Femke Steenbergen
(Veluwonen)
Femke Steenbergen is
projectleider bij Veluwonen.
Femke stuurt het projectteam
aan en is verantwoordelijk
voor de uitvoering van
het project.

Locatie bouwketen Trebbe

Coronamaatregelen RIVM
Met oog op de
gezondheid van bewoners
en medewerkers werken
wij volgens de richtlijnen
van het RIVM.

