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Pad geëffend voor nieuwbouw!
Bij de start van de Siloah-locatie Bethesda in 2010 is al duidelijk gemaakt:
Den Dolder is een tijdelijke locatie.
Cliënten wisten dat op termijn een
verhuizing richting Veluwe zou plaatsvinden. Daar zou samen met cliënten
van locatie Het Schild (Barneveld)
een nieuwe plek gerealiseerd worden.
Barneveld was nadrukkelijk in beeld als
toekomstige woonplaats voor bewoners
van Bethesda.
Door veranderingen in de ouderenzorg
(2014) is besloten om de cliënten van
het Schild te laten inhuizen in Elim in
Barneveld. Vervolgens is het besluit
genomen om op het terrein van Elim
nieuwbouw te realiseren voor cliënten
Bethesda. Samen met onder andere clientvertegenwoordigers zijn er schetsen
en ontwerpen gemaakt.

De eigenlijke planontwikkeling heeft
daarna nog best wat tijd gekost. Belangrijke voorwaarde was immers dat
de verkoop van Den Dolder pas zou
plaatsvinden ná het verstrekken van de
bouwvergunning in Barneveld. Gelukkig is deze vergunning nu binnen én is
recent de verkoopovereenkomst voor
Den Dolder getekend. Zo is het pad
geëffend voor nieuwbouw in Barneveld.
Momenteel wordt
het bouwproject
aanbesteed, na
de zomer hopen
we te starten met
nieuwbouw. Daar
zijn we met elkaar
dankbaar voor!
A. Plomp
Raad van Bestuur

Nieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwsbrief Nieuw(s)
bouw. In deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over de verbouw
en nieuwbouw in en rond woonzorgcentrum Elim in Barneveld.
Inmiddels wonen er in Elim, naast
oudere bewoners van Woonzorgcentrum Elim, ook bewoners van
Siloah. De oplevering en huisvesting
van Siloah is achter de rug. De verbouwwerkzaamheden van Woonzorgcentrum Elim zijn aan de gang.
We houden u met deze nieuwsbrief
graag op de hoogte van de vorderingen.

Meedenken in
praktische zaken.
Hester Takke en Clementine Moens,
beiden werkzaam in Bethesda, zijn betrokken bij de nieuwbouw in Barneveld.
Clementine vertelt: “Tijdens een overleg
met een aantal partijen zoals de architect, regiomanager en locatiemanager,
zijn we gevraagd om mee te denken in
keuzes rond praktische zaken, zoals bijvoorbeeld elektrische deuren”. Hester:
“De nieuwbouw loopt natuurlijk al even,
maar nu wordt het steeds concreter.

We zijn blij dat we betrokken worden,
want wij weten wat onze cliënten nodig
hebben, hoe we het gebouw zo goed
mogelijk kunnen maken voor onze
cliënten”. Clementine: “Zo denken we
na over veiligheid, welke keuze is het
beste qua deuren, ramen en balkons?
Welke materialen voor vloeren, muren
en plafonds? In de badkamers willen we
antislipvloeren die ook goed schoon te
houden zijn.” Hester: “Het pand waar

we nu zitten is al ouder en aan vervanging toe. We zullen de mooie plek hier
wel missen, er is zoveel natuur om ons
heen en we hebben hier een fantastische tuin.” Clementine: “Ook zullen we
de gemeente Zeist missen. We zijn hier
kerkelijk betrokken, via de gereformeerde gemeente hebben we veel vrijwilligers. Een aantal blijft denk ik ook wel
in Barneveld komen. Maar qua gebouw
gaan we er alleen maar op vooruit!”

Vragen of
opmerkingen

?

Heeft u vragen of opmerkingen over
de verbouw en nieuwbouw van
Siloah / Woonzorgcentrum Elim?
Neem dan gerust contact op
met Peter Verloop Manager Zorg
(p.verloop@siloah.nl, (0342) 49 02 96

www.nieuwsbouw.nl
Op de website www.nieuwsbouw.nl
kunt u het bouwproces op de voet
blijven volgen. Op deze website
worden regelmatig foto’s en
nieuwsberichten geplaatst. Zo blijft u
op de hoogte van alle ontwikkelingen!

“Ik krijg complimenten!”
“Toen ik nog in Voorthuizen woonde,
had ik maar één kamer. Nu heb ik op
de derde verdieping een compleet
appartement: een woonkamer, aparte
slaapkamer, keuken en badkamer.
Echt heel mooi”, vertelt Jan Gorter,
bewoner van De Beuk (Tharah). Hij is
helemaal in zijn nopjes met zijn nieuwe
appartement. “De muren zijn wit, één
muur is beige geschilderd. Samen met
mijn broers en zussen heb ik nieuwe
meubels uitgekozen. Daar heb ik zelf
voor gespaard. In de slaapkamer staat
mijn computer. Heel trots ben ik op
de speciale tafel: in de rand staat mijn

Planning
Aanvraag omgevingsvergunning
december 2016
Start bouw
3e kwartaal 2017
sloop oude keuken en
start nieuwbouw
Bouw gereed
eind 2018
Verhuizing
begin 2019
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naam gebeiteld! Dat heeft één van mijn
broers geregeld, leuk hé?”
Jan maakt graag legpuzzels en is nu
bezig met een grote van 1000 stukjes.
Hij werkt vijf dagen per week, bij twee
boeren in Terschuur en Barneveld en
bij het Geldersch Erf. “Ik krijg veel
bezoek van mijn broers en zussen
en van mijn ouders. Dan is zo’n mooi
appartement erg fijn dus ben ik er ook
zuinig op. Vroeger was ik niet zo netjes,
in Voorthuizen zat ik gewoon tussen de
kleren. Van mijn ouders krijg ik nu zelfs
complimenten, omdat het zo netjes is in
mijn appartement!”

Wist u dat…!
• In Elim nu 56 bewoners in het
verzorgingshuis wonen, 15 op de
verpleegafdeling en 35 bewoners
een aanleunwoning huren.
• De nieuwbouw plaats biedt voor 24
clienten (wonen en dagbesteding)
en 3 logeerplaatsen.
• De interne verbouwing van Elim/
Siloah Wonen is afgerond.
• De volgende nieuwsbouw zal gaan
over de nieuwbouw van Bethesda.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Siloah gehandicaptenzorg en
Woonzorgcentrum Elim. Beide zijn
onderdeel van Zorggroep Sirjon. De
nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door de afdeling communicatie
van Zorggroep Sirjon. Het drukwerk
is verzorgd door Dagactiviteitencentrum De Firma in Rijssen.

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan uw e-mailadres
naar R.vanGilst@sirjon.nl

Voorstel tuinontwerp Barneveld.

