MAART 2019
SLUITING ZORGCENTRUM
Robijnhof bestaat uit het
voormalige zorgcentrum en het
wooncentrum.
Deze nieuwsbrief betreft de
ontwikkelingen
rond
het
zorgcentrum
dat
tijdelijk
bewoond is geweest.
Over de voortgang van de
geplande nieuwbouw van het
wooncentrum is op dit moment
geen ander nieuws te melden
dan al eerder bekend gemaakt.

Het besluit is genomen dat het voormalig zorgcentrum sluit op

1 augustus 2019
Het besluit is natuurlijk niet onverwacht. Maar na een paar keer uitstel is deze
definitieve stap toch ‘niet niks’.
Het wonen in het voormalig zorgcentrum was expliciet van tijdelijke aard,
maar we snappen dat deze boodschap toch vervelend is en dat het
onzekerheid geeft. Voor de huidige bewoners betekent dit dat zij andere
woonruimte moeten zoeken.
De sluiting van het voormalige zorgcentrum is echter een onvermijdelijke
nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van Robijnhof.
PLANNING
De planning van de nieuwbouw is nog steeds begin 2020. Zodra de definitieve
omgevingsvergunning er is wordt het oude pand gesloopt. Na de sloop kan de
nieuwbouw van de levensloopbestendige woningen langs het water starten.
De planning is dat deze woningen in de tweede helft van 2021 worden
opgeleverd.
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0900 - 2266226.
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ASBEST
Om deze planning te realiseren is het noodzakelijk om het bestaande pand
eerst geheel te ontdoen van de asbestcomponenten. Als je in het pand woont
is asbest geen probleem, maar voor de sloop van het pand moet de asbest
eerst verwijderd zijn. Deze asbestsanering vindt in het najaar 2019 plaats.
OVERLAST
Voor de bewoners van het wooncentrum, zeker aan de kant van het oude
zorgcentrum, zal er overlast ontstaan, vooral door lawaai. We doen ons best
dat zoveel mogelijk te voorkomen, maar geluidloos zal het helaas
niet gaan.
VRAGEN
Voor vragen tijdens de asbestsanering, sloop en nieuwbouw stellen we een
apart telefoonnummer open. Zodra de werkzaamheden beginnen informeren
wij u over het telefoonnummer.

