Uitbreiding Eegelshoeve
Jezelf zijn , jezelf blijven

Informatieblad nummer 1 - maart
Eegelshoeve bouwt aan de toekomst. De
uitbreidingsplannen voldoen aan de maatschappelijke
vraag en komen de kwaliteit van zorg ten goede. Op 4
april starten de bouwwerkzaamheden. Met dit
informatieblad informeren wij u over de gevolgen van
de bouwwerkzaamheden en houden wij u op de
hoogte over de ontwikkelingen.

Start bouw
Op maandag 4 april start Wijnen Bouwgroep uit Someren
met de bouwwerkzaamheden. De bouwaannemer zal een
week vooraf voorbereidingen treffen, zoals het plaatsen
van afvalcontainers, bouwhekken en bouwketen.
Wist u dat Wijnen Bouwgroep het complex van Eegelshoeve
ook heeft gerealiseerd in 2010?
Planning eerste fase
In de eerste fase starten de volgende
bouwwerkzaamheden:
• De 6 appartementen die tot voor kort verhuurd werden
aan GGZ Oost Brabant worden aangepast zodat ze
bewoonbaar zijn voor mensen met dementie of mensen
met een somatische aandoening.
• De twee voormalige groepswoningen van GGZ Oost
Brabant worden verbouwd tot één groepswoning. Deze
nieuwe groepswoning biedt tien extra woonplekken
voor mensen met dementie.
De oplevering van deze twee bouwprojecten is circa juli.
Tijdelijk minder parkeerplekken
Om de afvoer van afval zo soepel mogelijk te laten
verlopen zullen de afvalcontainers geplaatst worden op
de parkeerplaats. Hierdoor zijn enkele parkeerplekken
tijdelijk niet bruikbaar. We verzoeken de bewoners en
bezoekers dan ook om de beperkte parkeerruimte zo
efficiënt mogelijk te benutten.
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Tuin van de gasterij
De tuin van de gasterij is tijdelijk beperkt beschikbaar
door bouwwerkzaamheden.
Overlast
We doen ons uiterste best de overlast te beperken, maar
kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden enige
hinder geven. Onze excuses voor het ongemak.
Informatiehoek in gasterij
Binnenkort vindt u in de gasterij een informatiehoek waar
u alle informatie kunt vinden rondom de uitbreiding van
Eegelshoeve.
Digitale informatiepagina
Voor dit bouwproject is een speciale webpagina gemaakt
met onder andere de planning van de
bouwwerkzaamheden, diverse plattegronden van de
nieuwe situatie en een video waarin een medewerker
uitleg geeft over de bouwplannen. Deze webpagina kunt
u de gehele bouwperiode bezoeken en is altijd voorzien
van het laatste nieuws.
De digitale informatiepagina kunt u bezoeken door de
URL www.bit.ly/eegelshoeve in de adresbalk van uw
internetbrowser te typen.

Vragen?
Hebt u vragen over de verbouwing, neem dan contact op
met Léon Tobben, projectleider Huisvesting, via 088 98 78
148 of lmf.tobben@landvanhorne.nl. Zijn uw vragen
zorggerelateerd? Neem dan contact op met teamleider
Loes Hunnekens via 088 987 82 68 of
tm.hunnekens@landvanhorne.nl.
Gedurende de bouw zullen wij u tijdig informeren wanneer
er werkzaamheden plaats zullen vinden die op u van
toepassing zijn.
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Looproute richting restaurant
Door de bouwwerkzaamheden van de voormalige GGZ
appartementen is de looproute naar het restaurant voor
de bewoners van de aanleunwoningen in de rechter
vleugel tot circa juli afgesloten. Het restaurant voor deze
bewoners bereikbaar via de eerste etage. Bekijk op de
onderstaande plattegrond de tijdelijke looproute.

