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Een lief plekje grond

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste
ontwikkelingen van Een lief plekje grond. We zijn
weer een stapje verder! Op 15 februari werd de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe zorg-

Nieuwsbrief 7
Eindelijk is de kogel door de kerk!
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereen-

locatie ‘Beschermd wonen’ in Andijk door de be-

komst kunnen we eindelijk aan de slag. Nu de afspra-

stuurders Julius Roorda (Omring) en Hans Kröger

ken voor de huisvesting van mensen met een zware

(Het Grootslag) ondertekend.

zorgvraag in Andijk zijn vastgelegd, kunnen we starten
met de bouwontwikkelingen.
Als eerste gaan we op zoek naar een architect. Het
ontwerpen en het bouwen van de 32 zorgappartementen is de eerste stap voor de herontwikkeling van het
gebied rondom Sorghvliet.

Blijf op de hoogte over de laatste
ontwikkelingen rondom ‘Een lief plekje grond’
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Het nieuwe woonzorggebouw Sorghvliet wordt in groepen van

De planning


Het bestemmingsplan is in concept gereed en ingediend bij de gemeente Medemblik

acht appartementen gebouwd met een gezamenlijke buurt- en
zitkamer. Elke bewoner beschikt straks over een tweekamer ap-



Dit jaar beslist de raad over dit plan

partement met eigen keuken en badkamer. Partners mogen bij



De sloop van de drie woonblokken met huurappartementen start begin 2019

elkaar blijven wonen. In de buurtkamer kunnen de bewoners, familie en mantelzorgers van het woonzorggebouw elkaar ontmoeten en met elkaar eten. De zorglocatie maakt deel uit van een



De voorbereiding voor de bouw van de nieuwe zorglocatie is gestart, we verwachten de oplevering in 2021

nog te ontwikkelen centrumplan in Andijk, genaamd ‘Een lief
plekje grond’. Het Grootslag gaat de appartementen verhuren,

Nieuwe plan centrum Andijk vergt veel tijd

Omring levert de Zorg.
We realiseren ons dat het traject van het plan ‘Een lief plekje
grond’ veel tijd kost. Alleen al met de voorbereidingen zijn we
meerdere jaren kwijt. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat er
weinig gebeurt. Achter de schermen zijn we echter volop met het
project bezig.
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Partners blijven bij elkaar in het nieuwe Sorghvliet

Wij betrokken u al zo snel bij de ontwikkelingen, omdat we de inwoners van Andijk vanaf het begin inspraak wilden geven in het
plan. Daarbij is het van belang om met alle belanghebbenden op
tijd in gesprek te gaan om het nieuwe centrum aantrekkelijk en
leefbaar te kunnen maken voor de bewoners.
Samenwerking met Dorpshuis Centrum
Begin dit jaar hadden we een oriënterend gesprek met het
Goed huwelijk tussen Omring en Het Grootslag
Het recept voor een goed partnerschap is vertrouwen. Een goede
samenwerking maakt kwaliteit van wonen en zorg optimaal. Omring heeft belang bij een goede huisvesting. Het Grootslag heeft

Dorpshuis. We bespraken de mogelijkheden wat zij kunnen betekenen op het sociale vlak. Belangrijk is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat er voldoende activiteiten georganiseerd
worden. We kijken ook hoe we de bewoners van de naburige
woonlocatie van RIBW bij de plannen kunnen betrekken.

belang dat er goede zorg wordt geleverd. Wanneer dat ontbreekt, geeft dat een negatief beeld voor ons vastgoed. Door de
samenwerking en wederzijdse belangen maken we gebruik van
elkaars deskundigheid. En dat komt onze klanten ten goede.
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