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Samen bouwen
... aan de toekomst. De Bunterhoek
bereidt zich voor op de bouw van een
nieuw woonzorgcentrum.

Nieuwbouw is nodig omdat de huidige
locatie niet meer voldoet aan de eisen
die de huidige en toekomstige
zorgvraag daaraan stelt. Er is behoefte
aan een nieuw (t)huis voor onze
cliënten en een goede werkomgeving
voor medewerkers en vrijwilligers. De
plannen voor de verbouwing gaan in
goed overleg met cliënten, verwanten,
medewerkers, vrijwilligers en alle
externe zorgleveranciers zoals
bijvoorbeeld huisartsen, apothekers
enzovoort.

Krachten bundelen
Om structuur aan te brengen en de
krachten te bundelen werken we met

een stuurgroep en diverse project- en
werkgroepen. De stuurgroep bestaat
uit een afvaardiging van het
managementteam van WZU Veluwe, de
Manager Vastgoed a.i. en de architect.
De stuurgroep stuurt de diverse
project- en werkgroepen aan en stelt
de kaders vast waarbinnen het
uiteindelijke Plan van Eisen wordt
opgezet. Ook bewaakt zij de planning
en is zij verantwoordelijk voor de
besluitvorming en de financiën.

Kennis bundelen
Op dit moment komen de verschillende
projectgroepen maandelijks bijeen.
Tijdens die vergaderingen bundelen we
alle kennis en creativiteit om het
woonzorgcentrum zo mooi en slim
mogelijk te maken. Aan de
projectgroepen nemen medewerkers
en afgevaardigden van de cliëntenraad
en de ondernemingsraad deel.

Goed geïnformeerd

In deze nieuwsbrief informeren
wij u over de voortgang van de
bouw van de nieuwe De
Bunterhoek in Nunspeet. Het
nieuwe woonzorgcentrum aan
de Secretaris Boerhoutweg is
als alles volgens plan verloopt,
in mei 2019 gereed. In de
tussenliggende periode
houden wij u op de hoogte van
de voortgang van de
nieuwbouw door middel van
nieuwsbrieven.

Wilt u deze nieuwsbrief
voortaan (ook) op een ander
e-mailadres ontvangen? Mail
dan uw gegevens onder
vermelding van Nieuwsbrief De
Bunterhoek naar
communicatie@wzuveluwe.nl.
Dit e-mailadres kunt u ook
gebruiken voor al uw andere
vragen over de nieuwbouw.



    

Projectgroepen

De projectgroepen zijn vanaf het
begin betrokken bij de planvorming.

Projectgroep ontwerp
De lopende projectgroepen op dit
moment zijn: ontwerp en de werkgroep
afbouw & inrichting. De projectgroep
ontwerp houdt zich actief bezig met de
wensen en eisen voor het gebouw. De
nieuwe indeling van De Bunterhoek
wordt hier uitgebreid besproken.
 

Alle schetsen worden tijdens elk
overleg met een kritische blik bekeken
door de participanten.
 
De opmerkingen vanuit ervaring,
kennis en achtergrond en uit de
verschillende werkgroepen worden
dan weer de input voor de volgende
schetsen. Tot in de kleine details
worden steeds opnieuw de schetsen
besproken. Er moet bijvoorbeeld
nagedacht worden over naar welke
kant de deur opendraait.

De projectgroep afbouw & inrichting
De projecgroep denkt na over het
gebruik van de verschillende kleuren
per afdeling. Er wordt nagedacht over
de sfeer en hoe het er straks als een
geheel uit moet gaan zien. Wat voor
vloer komt er straks in? Wat voor
gordijnen? Welke kleur moet er op
welke wand?
 
De projectgroepen geven advies aan
de stuurgroep over de uitgewerkte
plannen en ideeën.

Clientenraad

Een afvaardiging van de cliëntenraad is bij de projectgroepen aanwezig.

Daarnaast worden zij maandelijks tijdens de vergadering van de
cliëntenparticiptatie raad bijgepraat op locatie. De leden van de cliëntenraad
bekijken alles vanuit de ogen van de cliënten. Wat is voor hen het best?

Cliënten centraal
Bij de medewerkers staan de cliënten ook centraal. Daarnaast pleiten zij voor een
goede, fijne toekomstgerichte werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers.

De werkgroepen

Naast de projectgroepen zijn er op dit
moment een drietal werkgroepen
actief: werkgroep communicatie,
domotica en processen zorg- en
dienstverlening.

Werkgroep communicatie
Deze werkgroep buigt zich over de
interne en externe communicatie om
alle betrokkenen via diverse kanalen
mee te nemen in het traject. Niet
alleen door informatie te verstrekken,

maar ook door te luisteren wat er leeft
bij alle bewoners voor wie een
verhuizing grote impact heeft.

Werkgroep domotica
Domotica variëren van een eenvoudige
alarmknop die een cliënt bij zich
draagt, tot intelligente systemen die
waarnemen wanneer de cliënt afwijkt
van zijn normale leefroutines. Aan
deze werkgroep de taak om een advies
voor domotica uit te brengen voor Het
Nieuwe Feithenhof.

Werkgroep processen zorg- en
dienstverlening
In de nieuwe zorgvisie van WZU
Veluwe heeft de cliënt meer
zeggenschap en is er meer afstemming
met wat de cliënt zelf kan. Graag willen
we hier logischerwijs na de bouw bij
aansluiten. Denk hierbij aan het
samen koken en de kleinschalige
woonvormen. De werkgroep processen
zorg- en dienstverlening denkt na over
hoe de processen er straks uitzien en
op welke manier we straks daar gaan
werken.



    

Eerste werkzaamheden zichtbaar
Begin deze week is sloopbedrijf Kruiswijk
Groep op een vakkundige wijze met de sloop
van drie woningen op het terrein van De
Bunterhoek begonnen.
 
Het gaat om de drie woningen die inmiddels in
bezit zijn van WZU Veluwe. Sloop van deze
woningen is nodig om het terrein bouwrijp te
maken om in januari 2018 te kunnen starten
met de nieuwbouw van De Bunterhoek.

Gemeenteraad stemt in

De gemeenteraad van Nunspeet heeft
in zijn geheel ingestemd met het
voornemen om een verklaring van
geen bezwaar af te geven voor de
nieuwbouw van woonzorgcentrum De
Bunterhoek. Daarna is het besluit ter
inzage gelegd en kunnen
belanghebbenden hier bezwaar
tegen maken. 
 

Vijf zienswijzen
Er zijn vijf zienswijzen ingebracht door
buurtbewoners. We hopen dat er, in
goed overleg, in ieder geval drie
zienswijzen worden ingetrokken. Met
de indieners van de resterende
zienswijzen zal er op initiatief van de
gemeente een gesprek plaatsvinden.
Mochten er indieners zijn die de
zienswijzen handhaven, dan zal het
College van burgemeester en

wethouders en/of de gemeenteraad
zich hierover uit moeten spreken.
 
Overeenstemming
Wanneer de gemeente Nunspeet haar
standpunt en het verlenen van de
vergunning handhaaft, hebben de
indieners de mogelijkheid hiertegen in
beroep te gaan. We hopen dat het
mogelijk is een overeenstemming te
bereiken met alle betrokkenen.
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