BOUWBRIEF nr. 58
9 januari 2020
Beste bewoner , familie , bezoeker , hulpverlener,

Mogen wij alle lezers van onze bouwbrief een gezond en voorspoedig 2020 wensen ! Derde nieuwjaar in ons
bouwproject en we zijn gestart met fase 3. Qua verbouwing misschien de kleinste fase van alle vier . De impact op het
‘ dagdagelijkse ‘ leven is echter groter dan in de vorige twee fases. We werken immers aan een middenstuk van het
gebouw met inbegrip van de centrale trap waardoor we het gevoel hebben in vier verschillende afdelingen te verblijven.
De bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe kamers in fase 2 , de voorbereidende werken om maandag
fase 3 te kunnen afbreken zijn volop aan de gang.
Onze medewerkers van de technische dienst hebben de laatste tijd veel werk verzet in de context van deze verhuis en
start fase 3. Binnen een paar dagen zal hun hoofdtaak opnieuw de klusjes en kleine werken in huis omvatten . De sociale
dienst coördineerde deze verhuis op voortreffelijke wijze en samen met de kringen slaagden zij er in om de verhuis
goed te laten verlopen .
We hopen dat alle bewoners en medewerkers zich vlug mogen thuis voelen in hun nieuwe omgeving.
Toegangen tot de voorziening
Ons gebouw wordt vanaf de Veurnseweg toegankelijk via twee ingangen nl. de hoofdingang en ingang 2 ( zie foto’s
hieronder ). De hoofdingang is elke weekdag toegankelijk tussen 8u en 18u , niet op zaterdag, zondagen en feestdagen .
Ingang twee is elke dag toegankelijk tussen 6u30 en 21u.
Aan de achterzijde ( = kant Boezingsestraat ) is de ingang nabij de vleugel het Lommerhof eveneens toegankelijk elke
dag van 6u30 tot 21u.

Hoofdingang : via Veurnseweg

ingang 2 : via Veurnseweg

Circulatieplan
Doordat de centrale trap deel uitmaakt van de werfzone is deze enkel toegankelijk voor medewerkers. Op elk verdiep
wordt de doorgang van elke vleugel die uitmondt op deze centrale trap afgesloten.
Als bewoner / bezoeker of als medewerker die een bewoner begeleidt : alle wegen lopen via het gelijkvloers !
Binnen een zelfde vleugel , kan je circuleren via de lift . ( bv. in Ten Boogaerde van 3 naar 1 ). Om van vleugel te
veranderen , ook al blijf je op hetzelfde verdiep , dien je steeds de lift te nemen naar de gelijkvloers en
vervolgens de lift te nemen in de vleugel waar je heen wil. Zo moet je van ‘t Lommerhof tweede verdiep naar ’t
Zwaluwnest tweede verdiep via de lift in ’t Lommerhof naar de gelijkvloers , door het gelijkvloers naar de lift in
De Vlasschaerd om in ’t Zwaluwnest tweede verdiep te raken .
Verhuis van locatie
De kapel is voor de medewerkers bereikbaar maar alle diensten gaan door in het tweede deel van de cafetaria.
De kinéruimte werd reeds verplaatst naar het salon op de gelijkvloers van ’t Lommerhof
De keuken blijft op dezelfde manier bereikbaar.
Sommige verpleegburelen veranderen ook van locatie
Voor kring 3 ( = eerste verdiep nieuwe vleugel ) blijven de medewerkers daar hun bureel houden maar wordt
afgesproken dat zij opgebeld worden als een familielid of hulpverlener hen contacteert . Via het raam nabij de
lift een seintje geven is een zeer praktische oplossing.
Kring 4 ( = tweede verdiep) neemt zijn intrek in Het Zwaluwnest tweede verdiep . Voor familie of hulpverlener :
vanuit de nieuwe vleugel naar gelijkvloers en op de gelijkvloers naar de lift nabij ingang 2 .
Kring 5 ( = derde verdiep ) neemt zijn intrek in De Vlasschaerd – tweede verdiep . Voor familie of hulpverlener :
vanuit nieuwe vleugel naar gelijkvloers en op de gelijkvloers naar lift nabij ingang 2.
We voorzien in de centrale traphal gelijkvloers nog een overzichtsbord.
Waar vinden we ….
De pastorale medewerkers Christine en Marianne nemen een tijdelijke intrek in een gebouw buiten het
hoofdgebouw maar zijn door hun betrokkenheid veel in het hoofdgebouw aanwezig. Contacten kunnen op deze
manier op kamer of beneden in de ontvangstruimten. De bewoners/familie kunnen jou vragen dat de pastorale
medewerkers opgebeld worden en de bewoner/familie opzoeken.
De verantwoordelijke vrijwilligers ( Annick ) neemt eveneens haar intrek in het gebouwtje aan de
fietsenstalling – inrit Lommerhof.
Bijgebouw voor pastores , animatie en verantw. vrijwilligers :

toegang via Boezingsestraat :

De sociale dienst ( Iris en Mieke ) nemen hun intrek op de gelijkvloers , nabij het onthaal/receptie .

De parking – Veurnseweg krijgt een nieuwe toegang omwille van de werfinrichting en we voorzien een
afdwingbaar verbod voor werfwagens op de parking. Deze parking blijft voorbehouden voor bezoekers en
bewoners assistentiewoningen.
Werfzone
De aannemer heeft een nieuwe werfzone afgebakend met ruimte voor toegang naar de hoofdingang voor
voetgangers en de parking met vernieuwde ingang. Vandaag worden lichten op het dak geplaatst om de parking
te verlichten waardoor de veiligheid verhoogt.
We beseffen dat deze fase een impact kan hebben op de vlotte bereikbaarheid van en “verkeer “ binnen de voorziening
en we danken jou nu reeds voor het begrip en vooral positieve medewerking . We voorzien dat deze fase omstreeks
begin oktober afgelopen is .
Bij vragen kan u ons steeds contacteren .
Vriendelijke groeten,
Stefan Devlieger
Algemeen directeur

