BOUWBRIEF nr. 36
3 mei 2018
Beste medewerker ,

De maand mei laat zich kenmerken door wat ze o.a. in de bouw ‘ halve weken ‘ noemen . Nogal wat feestdagen zorgen
voor brugdagen waardoor de eerste helft van mei niet op volle kracht gewerkt zal worden . Gelukkig werd hiermee in de
planning rekening gehouden .
Wanneer we vooruit tellen ( en dat doen we elke bouwvergadering op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 17u30 ) dan
zien we dat de tijd vliegt en de timing onder druk komt te staan . Maar een verwittigd aannemer is er 2 waard en we
herinneren hen op tijd aan onze deadline.
Wat de nieuwe vleugel betreft , wordt er op het derde verdiep “ gechaped “ op 17 mei ek . Dit betekent dat we een
mooi deel van de elektriciteitsleidingen, watervoorzieningen en afvoeren op dat verdiep klaar hebben.
Wat het bestaande gebouw betreft , heb je kunnen vaststellen dat het sas aan onze vernieuwde toegang omgetoverd
werd tot een voorlopige verbinding tussen traphal en bestaande gang. Komende maandag 7 mei zet de
ruwbouwaannemer de bestaande gang aan weerszijden af ( ene zijde voorlopig , de andere zijde definitief) . Dit
betekent dat je vanaf komende maandag de nieuwe verbinding moet gebruiken om je vanuit het onthaal naar de
centrale trap en omgekeerd te begeven .
In die verbindingsgang is een nooduitgang voorzien die steeds gesloten is. Naast de deur werd een sleutelkastje
voorzien om enkel in geval van nood de deur te gebruiken .
De werken aan de verruiming van de keuken zullen duren tot eind augustus. Volgende week kan er hinder zijn voor
bovenliggende kamers bij de afbraak van muren en uitbraak van vloeren in dit gedeelte.
Zo vinden de keukenmedewerkers stilaan hun draai in de nieuwe opstelling van hun keuken . De afwasruimte werd
voorlopig verplaatst en de keuken is enkel via één deur bereikbaar . Maar we horen dat dit elke dag beter lukt.
We willen jullie ook informeren over de samenwerking met VIVES Brugge voor de aanleg van de tuin rondom de nieuwe
Regenboog ( = begeleidingsruimte voor bewoners met dementie). Een student ergotherapie zal samen met onze
werkgroep , onder impuls van J. Lermytte , de tuin ontwerpen en voorstellen van aanleg formuleren. We willen dat deze
tuin volledig in het teken van onze bewoners met dementie wordt geconcipieerd. Een mooie samenwerking !
Zo zie je maar dat we qua denkwerk al in de afwerkingsfase zijn aanbeland . Wat opnieuw uitzicht geeft op het einde
van fase 1 . Maar zo ver zijn we nog niet ……

We houden u op de hoogte van verdere stappen.
Bij vragen kan u ons steeds contacteren .
Vriendelijke groeten,
Stefan Devlieger
Algemeen directeur

