NIEUWSBRIEF EEN LIEF PLEKJE GROND – JUNI 2019

Nieuwsbrief Een lief plekje grond

De drie woonblokken aan de Sorghvlietlaan zijn
gesloopt. Het terrein is bouwrijp: tijd voor actie!
Eindelijk is het zover, de palen voor het nieuwe
zorgcentrum gaan begin juli de grond in. In tegenspraak met onze belofte dat de eerste paal als officieel startsein zou fungeren, gaan we het anders
aanpakken. Hoe? U leest het in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 12
Met onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen rondom het verzorgingshuis
Sorghvliet.
Fase I is de bouw van het nieuwe zorgcentrum
Fase II betreft de ontwikkeling van een aantal huurappartementen, een algemeen gebouw (kas) en omgevingstuin.
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Ondertekening aannemersovereenkomst

Onze belofte om rondom de eerste paal een bijeenkomst te orga-

Aannemingsbedrijf Wit Wognum neemt de bouw voor het nieuwe

niseren voor belanghebbenden en vrijwilligers om een ‘vliegende

zorgcentrum voor zijn rekening. Op 9 mei werd de samenwerking

start’ te creëren rondom een aantal gemeenschappelijke thema’s,

van Wit Wognum en Het Grootslag bekrachtigd door de handte-

waar vrijwilligers bij zijn betrokken, lossen wij later dit jaar in.

kening van beide directeuren op de aannemersovereenkomst.

Officiële steenlegging
Wat gaan we doen? In plaats van de eerste paal organiseren we
eind oktober/begin november een officiële steenlegging. Met
deze handeling vieren we dat fase I van ‘Een lief plekje grond’ is
gestart: de bouw van 32 moderne zorgappartementen voor
kwetsbare ouderen. Zodra de definitieve datum van de steenlegging bekend is, ontvangt u van ons een uitnodiging.
De steenlegging geldt als ook als startmoment voor ontwikkelin-

Hans Kröger en Nic Wit (rechts)

gen in het sociaal domein (fase II). Denk aan de toekomstige
omgevingstuin of sociale vernieuwing. Om deze zaken te bespreken organiseren we een bijeenkomst. Deze vindt gelijk met de
eerste steenlegging plaats.
Werkzaamheden bouwplaats
De eerste bouwwerkzaamheden zijn gestart. In de twee laatste
weken van juni wordt er geboord voor de warmtebronnen. Dit

Planning
•

Start bouw zorgcentrum: juni 2019

•

Officiële steenlegging: eind oktober/begin november

•

Bijeenkomst ontwikkelingen sociaal domein: eind okto-
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Niet de eerste paal geldt als ‘vliegende start’, maar…

ber/begin november
•

Duur bouw zorgcentrum: 1½ jaar

doen we om het nieuwe zorgcentrum te verwarmen met aardwarmte via een warmtepomp.

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkelingen van Een lief plekje grond dan kunt u mij

Duur bouwwerkzaamheden
De verwachte bouwtijd bedraagt circa anderhalf jaar. Na oplevering van de nieuwbouw verhuizen de bewoners van het verzorgingshuis Sorghvliet naar de nieuwbouw. Daarna zal Sorghvliet

mailen via jkroger@wst-hetgrootslag.nl
Hans Kröger
directeur-bestuurder

mogelijk een tijdelijk onderkomen worden voor ouderen vanuit
een andere locatie waarvoor nieuwbouw in de planning staat.

wst-het grootslag.nl
Olympiaweg 25, 1693 EJ WERVERSHOOF
T 0228 587 587
E info@wst-hetgrootslag.nl
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