September 2021

Beste bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers,

In mei hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de
voortgang van de renovatie van de Gollards. Inmiddels is de
zomer alweer bijna voorbij en is de bouw ondanks de bouwvak
al flink opgeschoten. Genoeg te melden dus en tijd om u via deze
nieuwsbrief bij te praten. Aan de hand van foto’s bieden we u
graag een inkijkje in de werkzaamheden in de zuidvleugel en de
bouw van de nieuwe vleugel. Verder laten we ook alvast graag
het interieurontwerp aan u zien. Tot slot informeren wij u over de
te verwachten verhuisplanning.
Katrijn van der Vlerk
Regiomanager Texel

Renovatie zuidvleugel en nieuwbouwvleugel

In de zuidvleugel zijn de meeste breek- en sloopwerkzaamheden
inmiddels afgerond. In een aantal appartementen zijn de
binnenmuren al geplaatst en er wordt gewerkt aan het aanleggen
van het leidingwerk.
Hier kijkt u vanaf de gang de woonkamer van een van de
tweekamerappartementen in.
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Hier ziet u het begin van een badkamer. In de holle wand zal een
schuifdeur geplaatst worden.
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Hier kijkt u vanuit de woonkamer richting de voordeur. Naast de
voordeur zal een keukenblokje geplaatst zal worden. Voor het
keukenraampje zal raambekleding aangebracht worden.

Ook de basis voor de buurtkamers is al gelegd.
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Aan alle buurtkamers zal een terras of balkon geplaatst worden.
Hieronder ziet u de balkons in aanbouw.
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Tot slot ziet u hier de ruimte waar de nieuwe kapsalon in
ondergebracht zal worden.
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Ook de bouw van de nieuwbouwvleugel schiet al aardig op. Hier
kijkt u tegen de buitenzijde van de nieuwe vleugel aan.

Voor de gevels wordt gebruik gemaakt van twee kleuren stenen.
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Bouw nieuwe keuken en Eethuys

De bouw van de nieuwe keuken is inmiddels gestart. Aan het
Eethuys zal een volledige nieuwe keuken gerealiseerd worden
volgens het front cooking concept. Dit betekent dat u vanaf het
Eethuys de keuken in kunt kijken en het keukenteam dus aan
het werk kunt zien. Ook het Eethuys zal vernieuwd worden.

Verwachte planning oplevering

De nieuwe keuken en Eethuys zullen medio januari 2022
opgeleverd worden. Na een periode van proefdraaien in de
nieuwe keuken zal daarna het Eethuys geopend worden en is
het weer mogelijk om daar de maaltijd te nuttigen.
De oplevering van de zuidvleugel staat gepland voor februari
2022. Na die tijd is er nog enkele tijd nodig voor het woonklaar
maken van de vleugel. De oplevering van de nieuwbouwvleugel
volgt naar verwachtig in mei. Het streven is om in juni 2022 de
interne verhuizingen te laten plaatsvinden en de twee vleugels
te bewonen. Daarna zal er gestart worden met de renovatie van
de noordvleugel.
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Impressie interieur

We kunnen ons voorstellen dat u erg benieuwd bent naar hoe de
Gollards er na de renovatie van binnen uit komt te zien. Middels
een aantal impressies van het interieur willen we u hier graag
alvast een inkijkje in geven. De uiteindelijke interieurkeuzes
kunnen afwijken van de impressies.
Hieronder ziet u een impressie van de keukentjes die in de
appartementen op de zuidvleugel en nieuwbouwvleugel
geplaatst worden. Alle keukentjes zullen voorzien worden van
een koelkast inclusief klein vriesvak .
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Hieronder ziet u twee impressies van het vernieuwde Eethuys
met daarnaast de open keuken.
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Hier ziet u de impressies van het trappenhuis en de centrale
hal.
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Hier ziet u een impressie van de nieuwe kapsalon.

Tot slotte ziet u hier een impressie van het kookgedeelte en
zitgedeelte van de buurtkamers.
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Interne verhuizingen Gollards 2022

Woont u nu in de Gollards, dan is de verwachting dat u medio
juni 2022 intern zult verhuizen naar de zuidvleugel of nieuwbouw
vleugel. Omring zal deze verhuizing voor u bekostigen en
organiseren. Hierover volgt later nog verdere berichtgeving.
Voor bewoners van Schuttehoek is er op dit moment nog geen
zicht op wanneer u zult terugverhuizen naar de Gollards.
Daarvoor wachten we de verdere voortgang van de renovatie af.
Mocht het mogelijk blijken om al eerder terug te verhuizen naar
de Gollards, dan brengen we u hiervan op de hoogte en gaan we
hierover met u in overleg.
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Informatiebijeenkomsten bewoners en contactpersonen

Dit najaar zullen we voor alle bewoners, contactpersonen en
medewerkers informatiebijeenkomsten organiseren waarin wij u
graag uitgebreid informeren over alle plannen voor de Gollards
en wat u de komende tijd kunt verwachten. U ontvangt hiervoor
later dit jaar een uitnodiging.

Op de hoogte blijven?
Wilt u graag op de hoogte blijven van alle bouw- en
verbouwplannen van Omring op Texel? Bekijk dan de website
www.helemaalthuisoptexel.nl. Hier leest u de laatste
ontwikkelingen en kunt u ook mogelijke vragen of opmerkingen
kwijt.
Bij vragen of opmerkingen over de renovatie van de Gollards
kunt u terecht bij Lili Wendel, coördinator Gollards (06-13986648
of lili.wendel@omring.nl).
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