
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zoals	  in	  de	  inleiding	  opgemerkt,	  mag	  de	  nieuwbouw	  ondanks	  alle	  omstandigheden	  doorgang	  vinden.	  
Op	   dit	  moment	  wordt	   hard	   gebouwd	   aan	   het	   eerste	   nieuwe	   gebouw	   (gebouw	  A).	   Als	   dat	   klaar	   is	  
wordt	  het	  huidige	  zorggebouw	  gesloopt,	  zodat	  op	  die	  plek	  het	  tweede	  nieuwe	  gebouw	  (gebouw	  B)	  
kan	  worden	  gerealiseerd.	  Omdat	  de	  bouw	  in	  twee	  fases	  moet	  plaatsvinden,	  zal	  voor	  een	  deel	  van	  de	  
bewoners	   tijdelijke	  huisvesting	  nodig	  zijn.	  Het	   is	  de	  verwachting	  dat	  gebouw	  A	   in	  het	  2de	  kwartaal	  
van	   2021	   klaar	   is.	   Vanaf	   dat	  moment,	   totdat	   gebouw	  B	   eind	   2022	   klaar	   is,	   is	   tijdelijke	   huisvesting	  
nodig,	  voor	  zo’n	  anderhalf	  jaar.	  	  

Van	  de	  projectleider	  Erik	  van	  der	  Sluijs	  
Op	  dit	  moment	  is	  wel	  duidelijk	  dat	  de	  aannemer	  voortvarend	  de	  hoogte	  in	  gaat	  met	  de	  ruwbouw.	  
Mede	  vanwege	  het	  droge	  weer	  gaat	  dit	  sneller	  dan	  gedacht.	  De	  planning	  is	  dat	  eind	  juni	  2020	  de	  
laatste	  vloer	  van	  het	  dak	  wordt	  gestort.	  Verder	  zal	  dan	  begin	  juli	  2020,	  voor	  de	  bouwvak,	  gestart	  
worden	  met	  het	  sluiten	  van	  een	  deel	  van	  de	  gevels.	  De	  gevels	  worden	  in	  delen	  als	  een	  bouwpakket	  
aangeleverd	  en	  in	  één	  keer	  gemonteerd.	  U	  zult	  zien	  dat	  hiervoor	  geen	  steigerwerk	  aan	  de	  buitenzijde	  
van	  het	  gebouw	  nodig	  is.	  Waarna	  begin	  juli	  de	  dakbedekking	  zal	  worden	  aangebracht.	  Als	  de	  gevel	  
gesloten	  is,	  kan	  binnen	  direct	  met	  een	  deel	  van	  de	  afbouw	  worden	  gestart.	  Verder	  zijn	  de	  
installateurs	  volop	  bezig	  met	  het	  aanbrengen	  van	  het	  ruwe	  werk	  van	  de	  installaties,	  zodat	  straks	  niet	  
alles	  meer	  hoeft	  te	  gebeuren	  en	  ze	  sneller	  over	  kunnen	  tot	  de	  afbouw.	  
	  
Stuurgroep	  tijdelijke	  huisvesting	  
Er	  is	  een	  stuurgroep	  voor	  tijdelijke	  huisvesting	  actief.	  Deze	  stuurgroep	  heeft	  een	  adviesrapport	  
opgesteld.	  Alle	  oplossingsrichtingen	  zijn	  zorgvuldig	  afgewogen	  aan	  de	  hand	  van	  criteria	  zoals:	  behoud	  
van	  de	  bestaande	  woonleefgemeenschap,	  de	  belangen	  van	  medewerkers,	  vrijwilligers	  en	  
mantelzorgers,	  continuïteit	  van	  de	  zorg,	  zo	  min	  mogelijk	  verhuisbewegingen	  en	  de	  kosten.	  De	  lokale	  
cliëntenraad	  heeft	  positief	  geadviseerd	  over	  het	  advies	  en	  het	  Management	  Team	  van	  Cedrah	  heeft	  
het	  voorstel	  van	  de	  stuurgroep	  goedgekeurd.	  	  
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Een	  aantal	  maanden	  geleden	  hebben	  we	  u	  voor	  het	  laatst	  geinformeerd	  over	  de	  nieuwbouw.	  
Door	  de	  ontwikkelingen	  n.a.v.	  het	  coronavirus	  stonden	  alle	  zaken	  ook	  de	  communicatie	  
omtrent	  de	  nieuwbouw-‐	  in	  een	  ander	  daglicht.	  Toch	  is	  er	  al	  veel	  werk	  verzet	  voor	  de	  
nieuwbouw.	  Hierover	  kunt	  u	  lezen	  in	  deze	  nieuwsbrief.	  	  	  

Met	  zorg	  dichtbij	  



Informatiebijeenkomsten	  
In	  februari	  jl.	  zijn	  informatiebijeenkomsten	  gehouden	  voor	  bewoners,	  vrijwilligers	  en	  medewerkers.	  
Zij	  werden	  geïnformeerd	  over	  de	  ontwikkelingen	  rond	  de	  tijdelijke	  huisvesting,	  welke	  keuzes	  er	  zijn	  
gemaakt	  en	  wat	  één	  en	  ander	  voor	  hen	  betekent.	  Tijdens	  de	  informatiebijeenkomsten	  zijn	  de	  
mogelijkheden	  toegelicht.	  Op	  dit	  moment	  is	  nog	  niet	  duidelijk	  welke	  oplossing	  voor	  welke	  bewoner	  
gaat	  gelden.	  De	  toewijzing	  zal	  een	  half	  jaar	  voor	  oplevering,	  dus	  na	  de	  zomervakantie,	  plaatsvinden.	  
Een	  toewijzingscommissie	  zorgt	  voor	  een	  objectieve	  toewijzing.	  De	  toewijzing	  vindt	  plaats	  aan	  de	  
hand	  van	  toewijzingscriteria.	  Ook	  over	  deze	  toewijzingscriteria	  heeft	  de	  cliëntenraad	  een	  positief	  
advies	  uitgebracht.	  	  
	  

Gekozen	  oplossingen	  tijdelijke	  huisvesting	  
Er	  is	  gekozen	  voor	  de	  volgende	  aanpak:	  

• Vanaf	  een	  half	  jaar	  van	  tevoren	  zullen	  geen	  nieuwe	  bewoners	  permanent	  meer	  worden	  
opgenomen.	  

• Van	  de	  meest	  zelfstandige	  bewoners	  uit	  de	  serviceflat	  zal	  een	  aantal	  tijdelijk	  naar	  
seniorencomplex	  Rehoboth	  in	  Rotterdam	  verhuizen.	  	  

• Een	  aantal	  bewoners	  gaat	  duo-‐wonen.	  Zij	  delen	  samen	  met	  een	  andere	  bewoner	  een	  
zorgstudio	  in	  het	  nieuwe	  gebouw.	  	  

• Er	  zullen	  ongeveer	  twintig	  tijdelijke	  woonunits	  worden	  geplaatst	  die	  verbonden	  worden	  aan	  
het	  nieuwe	  gebouw.	  De	  bewoners	  van	  de	  woonunits	  kunnen	  gebruikmaken	  van	  de	  
gezamenlijke	  huiskamer	  op	  de	  begane	  grond	  van	  het	  nieuwe	  gebouw.	  	  

• Een	  aantal	  bewoners	  direct	  een	  zorgstudio	  in	  het	  nieuwe	  gebouw.	  	  

Met	  deze	  oplossingen	  denken	  we	  recht	  te	  doen	  aan	  de	  zorgvraag	  van	  de	  bewoners.	  We	  beseffen	  dat	  
verhuizen	  altijd	  gepaard	  gaat	  met	  vragen	  en	  onzekerheid;	  dat	  kunnen	  we	  helaas	  niet	  voorkomen.	  We	  
willen	  er	  wel	  zo	  goed	  mogelijk	  mee	  omgaan.	  De	  stuurgroep	  gaat	  zich	  beraden	  of	  de	  gekozen	  
oplossing	  in	  de	  huidige	  tijd	  nog	  passend	  is.	  Uitgangspunt	  is	  hierbij	  zoveel	  mogelijk	  vasthouden	  aan	  de	  
nu	  gekozen	  koers.	  

	  

Tender	  gebouw	  C	  
Er	  is	  al	  veel	  geschreven	  over	  gebouw	  A	  en	  B.	  Op	  de	  impressies	  en	  tijdens	  presentaties	  ziet	  u	  ook	  een	  
derde	  gebouw	  waarover	  we	  nu	  ook	  ontwikkelingen	  kunnen	  melden.	  Cedrah	  heeft	  in	  nauwe	  
afstemming	  met	  het	  College	  Sanering	  Zorginstellingen	  een	  openbare	  tender	  uitgeschreven	  voor	  de	  
selectie	  van	  een	  (combinatie	  van)	  ontwikkelaar,	  aannemer	  en	  belegger	  voor	  de	  ontwikkeling	  en	  
bouw	  van	  gebouw	  C.	  Dit	  gebouw	  als	  onderdeel	  van	  het	  nieuwbouwplan	  van	  Amandelhof	  bestaat	  uit	  
circa	  46	  appartementen	  in	  de	  vrije	  sector	  huur	  en	  koop.	  Doel	  van	  de	  tender	  is	  een	  ontwikkelende	  
partij	  te	  selecteren,	  die	  grond	  koopt	  van	  Cedrah	  en	  voor	  eigen	  rekening	  en	  risico	  gebouw	  C	  gaat	  
realiseren	  en	  exploiteren.	  Meerdere	  partijen	  hebben	  inmiddels	  een	  bieding	  uitgebracht.	  De	  planning	  
is	  dat	  in	  het	  3e	  kwartaal	  2020	  de	  selectie	  en	  onderhandelingen	  zijn	  afgerond.	  Het	  ontwerp	  dient	  door	  
de	  ontwikkelende	  partij	  passend	  binnen	  het	  Gebiedspaspoort	  en	  in	  nauwe	  afstemming	  met	  Cedrah	  
te	  worden	  uitgewerkt.	  Voor	  de	  bouw	  moet	  nog	  een	  omgevingsvergunning	  worden	  aangevraagd.	  	  
	  
De	  verwachting	  is	  dat	  de	  bouw	  naar	  verwachting	  in	  2021	  kan	  starten,	  gelijktijdig	  of	  in	  een	  overlap	  
met	  gebouw	  B.	  Cedrah	  blijft	  als	  verhuur-‐	  en	  verkoopmakelaar	  betrokken	  bij	  gebouw	  C,	  waardoor	  ook	  
dit	  gebouw	  een	  vanzelfsprekend	  onderdeel	  is	  van	  de	  woonleefgemeenschap	  met	  een	  reformatorisch	  
identiteitsprofiel	  en	  de	  daar	  bijbehorende	  zorg	  en	  diensten.	  	  
	  

	  



Informatie	  voor	  medewerkers	  en	  bewoners	  
We	  vinden	  het	  belangrijk	  om	  medewerkers	  goed	  te	  informeren	  over	  de	  verschillende	  doelgroepen	  en	  
zorgvormen	  in	  de	  tijdelijke	  huisvesting	  en	  nieuwbouw.	  Zij	  kunnen	  dan	  hun	  belangstelling	  uiten	  voor	  
het	  team	  waarin	  ze	  komen	  te	  werken.	  We	  proberen,	  rekening	  houdend	  met	  alle	  maatregelen,	  nog	  
vóór	  de	  zomervakantie	  bijeenkomsten	  te	  organiseren	  om	  medewerkers	  hierin	  bij	  te	  praten.	  Na	  de	  
zomervakantie	  gaan	  we	  dan	  aan	  de	  slag	  met	  de	  teamsamenstelling.	  
Het	  indelen	  van	  bewoners	  over	  de	  verschillende	  woningtypen	  zal	  in	  het	  3e	  en	  4e	  kwartaal	  van	  2020	  
plaatsvinden.	  Voor	  bewoners	  en	  hun	  1e	  contactpersonen	  is	  dan	  gelegenheid	  om	  hierover	  in	  gesprek	  
te	  gaan.	  

Bouwplaats	  bezoek	  +	  onthulling	  bouwbord	  
Op	  12	  mei	  jl.	  werd	  door	  een	  afvaardiging	  van	  het	  management	  van	  Cedrah	  het	  bouwbord	  onthuld	  
van	  het	  nieuwbouwproject	  Amandelhof.	  Nu	  de	  bouw	  in	  volle	  gang	  is	  en	  de	  nieuwbouw	  zichtbaar	  van	  
de	  grond	  komt,	  was	  het	  een	  uitgelezen	  kans	  om	  met	  een	  beperkt	  gezelschap	  de	  voortgang	  te	  kunnen	  
zien.	  Om	  u	  in	  de	  gelegenheid	  te	  stellen	  om	  ook	  mee	  te	  kijken	  is	  een	  video	  gemaakt.	  Deze	  video	  is	  te	  
bekijken	  via	  deze	  link:	  https://vimeo.com/425410910	  

Op	  woensdag	  27	  mei	  jl.	  bracht	  Kees	  van	  der	  Staaij,	  fractievoorzitter	  van	  de	  Tweede	  Kamerfractie	  van	  
de	  SGP,	  een	  werkbezoek	  aan	  Woonzorgcentrum	  d’	  Amandelhof	  in	  Capelle	  aan	  den	  IJssel.	  Teunis	  
Stoop,	  bestuurder	  van	  Cedrah,	  en	  Marianne	  de	  Vries,	  locatiemanager	  van	  d’	  	  Amandelhof,	  hebben	  
hen	  ontvangen	  hen	  en	  hartelijk	  welkom	  geheten.	  Na	  een	  aantal	  gesprekken	  met	  bewoners	  en	  
medewerkers	  n.a.v.	  de	  coronacrisis,	  bracht	  Van	  der	  Staaij	  nog	  een	  bezoek	  aan	  de	  bouwplaats.	  Tijdens	  
een	  rondleiding	  vertelde	  projectleider	  Erik	  van	  der	  Sluijs	  over	  de	  vorderingen	  van	  de	  nieuwbouw.	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Nieuwbouwproject	  in	  het	  kort	  
De	  nieuwe	  Amandelhof	  wordt	  gefaseerd	  gesloopt	  en	  gebouwd	  om	  te	  kunnen	  blijven	  voldoen	  aan	  de	  
toekomstige	  vraag	  naar	  zorg	  en	  wooncomfort	  van	  bewoners.	  Het	  nieuwe	  woonzorgcentrum	  zal	  
bestaan	  uit	  drie	  gebouwen	  die	  aan	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  Verdeeld	  over	  deze	  gebouwen	  komen	  44	  
zorgstudio’s,	  35	  sociale	  huurappartementen	  en	  46	  luxe	  huur-‐	  en	  koopappartementen.	  	  

	  

	  

	  

Waar	  kan	  ik	  terecht	  met	  mijn	  vragen?	  
	  
Neem	  contact	  op	  met	  locatiemanager	  
Marianne	  de	  Vries	  als	  er	  vragen	  of	  
opmerkingen	  zijn	  over	  de	  herontwikkeling	  van	  
Amandelhof.	  	  
	  
Dit	  kan	  via	  telefoonnummer	  010	  -‐	  450	  91	  22	  of	  
kijk	  op	  www.nieuwbouwamandelhof.nl	  
	  


