
 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 
Voortgang || Planning & werkzaamheden 
Het is nog niet bekend wat de vertraging is voordat er gestart kan worden met de bouw van 
Zonnehove; wel staat vast dat door omwonenden bezwaar is aangetekend tegen de verleende 
omgevingsvergunning. De bezwaren commissie heeft in een eerder stadium de bezwaren afgewezen, 
echter zijn de omwonenden in beroep gegaan bij de rechtbank. De verwachting is nu dat de zitting in 
het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt. 
In tegenstelling tot gebouw Zonnehove, loopt de bouw van Bloesemhove volgens planning. De 
verwachte oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. De laatste geveldelen zijn 
aangebracht, waarmee het gebouw zo goed als wind- en waterdicht is. Hiermee wordt de 
ruwbouwfase afgesloten. De afbouw is in volle gang; zo worden de binnenwanden gesloten en kan de 
tegelzetter zijn werk doen. Na de oplevering kan gestart worden met de inrichting en aankleding. De 
verwachting is dat de appartementen voor de bouwvak gereed zijn voor bewoning.  
 
Hoogste punt Bloesemhove 
Op 13 mei jl. is in klein comité gevierd dat het hoogste punt is bereikt van het gebouw Bloesemhove. 
Dit kan met recht een mijlpaal genoemd worden voor zowel de aannemer als opdrachtgever. Reden 
te meer om dit moment te markeren. Traditioneel is de vlag aan het nieuwe gebouw bevestigd en 
heeft Amandelhof de bouwlieden getrakteerd op patat, snacks en frisdrank.  
 
Toewijzingen van de woningen 
Bewoners van de Tussenhof en de voormalige bewoners van de serviceflat Amandelhof, die tijdelijk in 
de serviceflat Rehoboth in Rotterdam hebben gewoond, hebben inmiddels een brief ontvangen waarin 
zij uitgenodigd worden om 3 voorkeuren aan te geven voor een toekomstige woning in Bloesemhove. 
Vervolgens worden de woningen o.b.v. toewijzingsbeleid toegekend. Dit toewijzingsbeleid is 
gebaseerd op zorgvuldige en vooraf vastgestelde richtlijnen; indien er meerdere gegadigden zijn voor 
een woning zal er geloot worden. De resterende woningen worden toegewezen aan mensen die 
ingeschreven staan op de wachtlijst. 
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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe de verbindingsgang tussen Waterhove 
en Bloesemhove is gerealiseerd. Ook daarna zijn nieuwe mijlpalen bereikt door het 
bouwteam, dat voortvarend te werk is gegaan. Graag informeren we u hierover in deze 
nieuwsbrief. 

Met zorg dichtbij 



 
Informatievoorziening  
Deze nieuwsbrief wordt periodiek uitgebracht, daarnaast hebben we nog meer 
communicatiemiddelen die we inzetten om u te informeren. Omdat we waarde hechten aan een 
goede informatievoorziening willen we opnieuw onze projectwebsite www.nieuwbouwamandelhof.nl 
onder de aandacht brengen. Naast een algemene projectomschrijving en mooie impressies van het 
eindresultaat, hebben we ook een pagina ingericht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, 
dan bent u van harte uitgenodigd om via de contactgegevens, die op de website vermeld staan, uw 
vraag in te dienen.  
 
Beeldverslag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwbouwproject in het kort 
De ontwikkeling van het nieuwe woonzorgcentrum 
Amandelhof bestaat uit drie afzonderlijke gebouwen: 
Waterhove, Bloesemhove en Zonnehove, die door 
middel van een verbindingsgang aan elkaar verbonden 
zijn. Verdeeld over deze gebouwen worden 44 
zorgstudio's, 35 sociale huurappartementen en 50 luxe 
huur- en koopappartementen gerealiseerd. De nieuwe 
Amandelhof wordt gefaseerd gebouwd om te kunnen 
blijven voldoen aan de toekomstige vraag naar zorg en 
wooncomfort van de bewoners. 

 

 

 

 Waar kan ik terecht met mijn vragen? 
Neem contact op met regiomanager Marianne de 
Vries als er vragen of opmerkingen zijn over de 
herontwikkeling van de Amandelhof.  
Dit kan via telefoonnummer 088 - 587 00 10 of 
kijk op www.nieuwbouwamandelhof.nl. 
 


