NIEUWSBRIEF EEN LIEF PLEKJE GROND – NOVEMBER 2019

Nieuwsbrief Een lief plekje grond

De verdiepingsvloer is gelegd, de binnenmuren rijzen op. De eerste contouren van het nieuwe zorgcentrum Sorghvliet worden zichtbaar. Hoog tijd
voor een feestelijk moment: de officiële steenlegging. Omring en Het Grootslag nodigen u uit om
hiervan getuige te zijn. Waar en wanneer leest u in
de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 13
Met onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen rondom zorglocatie 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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Werkgroepen

Een aantal inwoners van Sorghvliet gaat de steenlegging uitvoe-

In 2017 gingen we er nog vanuit dat we in 2020-2021 konden

ren. Deze gebeurtenis houden we eenvoudig. Dat heeft te maken

starten met de ontwikkeling van een gezamenlijke tuin en de al-

met de hoge leeftijd van de inwoners. Om hen deelgenoot te ma-

gemene ruimtes. Omdat de ontwikkeling voor een nieuw dorps-

ken van de feestelijke start van de bouw is er na de steenlegging

hart vele jaren voorbereiding vergt, startten we in 2017 al met

een besloten samenzijn in het restaurant van Sorghvliet. Daar

het formeren van twee werkgroepen. Zowel voor de werkgroep

kunnen de bewoners met een aantal genodigden – onder hun ei-

Tuin als de werkgroep Algemene ruimtes gaven zich mensen op.

gen dak – in alle rust een toost kunnen uitbrengen op een voor-

Dat we nu – twee jaar later – nog niet verder kunnen met de

spoedige bouw.

plannen, hadden we niet voorzien. We vinden het dan ook vervelend dat dit project zo vertraagd is.

Vanwege de beperkte ruimte in het restaurant en de noodzaak
om het samenzijn kleinschalig te houden, kunt u alleen de steen-

Planning

legging bijwonen. Deze vindt plaats op 22 november om 14.30
uur op de bouwplaats aan de Sorghvlietlaan, naast het verzor-

•

Start bouw zorgcentrum: juni 2019

gingshuis. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Desondanks

•

Officiële steenlegging: 22 november

stellen we het zeer op prijs als u van deze officiële handeling ge-

•

Oplevering zorgcentrum: zomer 2020

tuige wilt zijn.
Opnieuw uitstel plannen voor het sociaal domein

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkelinDe steenlegging zou als startmoment voor ontwikkelingen in het

gen van Een lief plekje grond dan kunt u mij

sociaal domein (onderdeel fase II) fungeren. Denk aan de toe-

mailen via jkroger@wst-hetgrootslag.nl

komstige omgevingstuin of de sociale vernieuwing. Helaas moeten we dit moment opnieuw uitstellen. Dit omdat de plannen

Hans Kröger directeur-bestuurder
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Kleinschalig feestje voor inwoners van Sorghvliet

voor het oude verzorgingshuis onduidelijk zijn. Na de oplevering
van de nieuwe zorglocatie zal Sorghvliet nog een aantal jaren
dienst doen als tijdelijk onderkomen voor ouderen uit een ander
dorp, vanwege sloop/nieuwbouw van hun zorglocatie. We weten
nog steeds niet of Het Grootslag het verzorgingshuis kan kopen.
Tot die tijd is het te voorbarig om te starten met fase II. Zodra
zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, laten wij u dit weten.
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