22 november 2019

Beste bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers,
Inmiddels is de bouw van de nieuwbouwlocaties Schuttehof en Schuttehoek al aardig
opgeschoten. Alle gebouwlagen zijn geplaatst, de buitenmuren worden afgemetseld en
balkons en ramen worden geplaatst. De bouw vordert en de voorbereidingen voor de
verhuizing zijn in volle gang. Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van het
laatste nieuws rondom de plannen voor de locaties Schuttehof en Schuttehoek.

Katrijn van der Vlerk
Regiomanager Texel
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Hoe zat het ook alweer…?

In het nieuwbouwproject op de hoek Gasthuisstraat-Pontweg in Den Burg (‘landje van
Pelgrim’) werken zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij samen aan de
toekomst van wonen en zorg op Texel. Op het terrein worden twee gebouwen gerealiseerd:
Schuttehof en Schuttehoek. In Schuttehof worden 32 tweekamerappartementen gerealiseerd
voor mensen met dementie. De huidige kleinschalige woongroepen van de Gollards (’t
Raaksie, De Luwte, De Boet en Ons Huis) zullen in hun geheel naar deze nieuwe locatie
verhuizen. Ook de vertrouwde medewerkers van deze groepen verhuizen mee. In
Schuttehoek worden 27 driekamerappartementen gerealiseerd voor mensen die wat minder
zorg nodig hebben (‘Wonen met een plus’). In dit gebouw gaan na oplevering in eerste
instantie 25 bewoners van de etages van de Gollards wonen, zodat daar in 2 fases verbouwd
kan worden.

Namen Schuttehof en Schuttehoek

Op 8 augustus jl. werd Gelein Jansen in het zonnetje gezet als
winnaar van de prijsvraag voor de namen van de gebouwen op
het Landje van Pelgrim. Gelein bedacht Schuttehof en
Schuttehoek. Hij heeft in de naamkeuze gevarieerd op het woord
“beschutting”. Het symboliseert beslotenheid en veiligheid.
Schuttehoek staat op de hoek van het terrein en is een duidelijke
‘landmark’ ter hoogte van Den Burg. Vandaar de variant op ‘hoek’.
Voor het andere gebouw is gekozen voor een variant op ‘hof’.
Reden hiervoor is dat in de directe omgeving van het complex
twee andere wooncomplexen van Woontij liggen: Zonnehof en
Lijsterhof. Schuttehof is hierop een aanvulling. Gelein bedankt!

Geplande oplevering en verhuizing
Indien de bouw volgens planning blijft verlopen, zullen de locaties Schuttehof en Schuttehoek
medio mei-juni 2020 worden opgeleverd. De verhuizing naar deze locaties zal 4 tot 6 weken
na de oplevering plaatsvinden. Het streven is om beide locaties uiterlijk voor de start van de
bouwvakperiode (week 29) te gaan bewonen.
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Voortgang bouw
Schuttehof
De locatie Schuttehof is inmiddels water- en winddicht. In het hele pand zijn raampartijeen
geplaatst met driedubbele beglazing. Ook de balkons van de buurtkamers zijn geplaatst.
Momenteel wordt er gewerkt aan het plaatsen van de binnenmuren van de appartementen
en de betegeling van de sanitaire ruimtes.

Schuttehoek
Ook aan locatie Schuttehoek wordt hard gewerkt. Alle woonlagen zijn gelegd en er wordt
gewerkt aan het aanleggen van de buitenmuur. Het streven is om ook dit pand voor het begin
van de vorstperiode water- en winddicht te krijgen.
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Dagbesteding ’t Oppertje tijdelijk naar Schuttehoek
In verband met de geplande verbouwing van de Gollards zal ook dagbesteding ’t Oppertje
tijdelijk moeten verhuizen. Besloten is om ’t Oppertje gedurende de verbouwing onder te
brengen in locatie Schuttehoek. Wanneer de verbouwing van de Gollards gereed is, zal ’t
Oppertje weer terugkeren naar de Gollards. De openingstijden zullen hetzelfde blijven en het
zorgteam van ’t Oppertje verhuisd mee naar deze tijdelijke locatie. We zullen per bezoeker
bekijken welke aanpassingen er gedaan moeten worden in het taxivervoer naar deze locatie,
ook wanneer er momenteel geen gebruik wordt gemaakt van taxivervoer in verband met de
korte woonafstand tot de Gollards.

Impressie interieur locatie Schuttehof
Appartementen
In locatie Schuttehof zullen 32 tweekamerappartementen gerealiseerd worden. In verband
met de architectuur van het gebouw zullen de appartementen onderling iets verschillen in
oppervlak en indeling. De opzet is echter overal hetzelfde. Op de volgende pagina ziet u een
plattegrond van één van de type tweekamerappartementen. Alle appartementen bestaan uit
een woonkamer, slaapkamer en eigen badkamer welke voorzien is van een toilet, wastafel,
douche en aansluiting voor een eigen wasmachine. In de appartementen is tevens een
kitchenette aanwezig met een afzuigkap, tweepits kookplaat en kleine koelkast. De kookplaat
kan indien nodig buiten werking worden gesteld.
De appartementen worden opgeleverd inclusief pvc-vloer, raambekleding (gordijn en
vitrage), verlichting in de slaap- en badkamer, kledingkast en hoog-laag bed. In de woonkamer
is geen verlichting aanwezig; hier kan naar eigen wens een lamp opgehangen worden. Ruim
voor de verhuizing zal met alle bewoners en/of mantelzorgers een plan worden gemaakt voor
hoe de huidige eigen meubels meeverhuist kunnen worden van de Gollards naar Schuttehof.
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Vloer, raambekleding en zonwering

Buurtkamers
Op de gang van elke woongroep zal een buurtkamer gecreëerd worden bestaande uit een
zitruimte en eetruimte inclusief kookeiland. Aan beide ruimtes grenst een ruim terras of
balkon. Bij de interieurkeuze is voor elke woongroep een apart kleurenpalet samengesteld.
De kleur- en materiaalkeuzes ziet u in het sfeerbord hieronder.
1 = deur appartement gangzijde, 2 = lambrisering gang, 3 = gordijnstof buurtkamer, 4 = behang zithoek

5

Hieronder ziet u een impressie van de inrichting van de buurtkamer van Ons Huis (geel).

Nieuw domoticasysteem Schuttehof

Op locatie Schuttehof zal met een domoticasysteem van de leverancier Van Breda gewerkt
gaan worden. Met dit systeem kunnen de opties per cliënt ingesteld worden rekening
houdend met de huidige AVG-regelgeving. Dit draagt bij aan een veilig en prettig verblijf op
onze locatie waarbij de privacy van de cliënt zo veel mogelijk gewaarborgd kan worden. De
domotica vormt een toevoeging op de personele bezetting van de locatie, welke te allen tijde
24/7 gewaarborgd zal zijn.
Een van de belangrijkste voordelen van dit nieuwe systeem is de invoer van een leefcirkel.
Een leefcirkel bepaalt met behulp van sensortechnologie in een polsbandje waar bewoners
naartoe kunnen en welke deuren opengaan. De grootte van de leefcirkel kan worden
afgestemd op de individuele situatie van de cliënt waardoor er een goede afweging gemaakt
kan worden tussen bewegingsvrijheid en veiligheid. Via de locatiebepaling in het polsbandje
kan ook bepaald worden waar de cliënt zich bevindt als er op de belknop gedrukt wordt. Bij
dit nieuwe systeem zal de spreekluisterverbinding via de belknop behouden worden.
Op locatie Schuttehof zal het, in overleg met cliënt en familie, ook mogelijk zijn om gebruik te
maken van cameratoezicht. Bij uit bed-meldingen kan op afstand bekeken worden wat er aan
de hand is en kan er ingeschat worden of de cliënt hulp nodig heeft. Ook hoeft de cliënt tijdens
checkrondes in de nacht minder vaak bezocht te worden wat tot minder verstoring van de
nachtrust zal leiden.
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Informatiebijeenkomsten
Schuttehof
Om u verder te informeren over de verhuizing en alle voorbereidingen nodigen wij u graag uit
om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst
voorzien wij u van de meest actuele informatie en bieden bij u de gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Informatiebijeenkomsten contactpersonen Schuttehof
• Maandag 13 januari, 19.00-20.30, Carrousel Gollards (inloop 18.45 uur)
• Dinsdag 14 januari, 19.00-20.30, Carrousel Gollards (inloop 18.45 uur)
Informatiebijeenkomsten medewerkers Schuttehof
• Maandag 13 januari, 11.00-12.30 uur, Carrousel Gollards
• Dinsdag 14 januari, 11.00-12.30 uur, Carrousel Gollards
Schuttehoek
Ook voor de verhuizing naar locatie Schuttehoek zal er medio maart 2020 een
informatiebijeenkomst georganiseerd worden. In de volgende nieuwsbrief zal bekend
gemaakt worden wanneer deze informatiebijeenkomsten plaatsvinden.

Belangstellingsgesprekken medewerkers

In januari 2020 zal gestart worden met de belangstellingsregistratie voor alle medewerkers
die niet mee verhuizen naar locatie Schuttehof. Dan worden de wensen geïnventariseerd van
de medewerkers wat betreft hun werkplek tijdens de verbouwing van de Gollards. Deze
belangstellingsregistratie zal niet plaatsvinden voor de medewerkers die nu al op de vier
woongroepen werkzaam zijn. Deze medewerkers hebben reeds aangegeven te willen
meeverhuizen met de bewoners naar locatie Schuttehof.
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Vraag en antwoord

Vraag: Verandert de eigen bijdrage van het CAK door de verhuizing van de Gollards naar
Schuttehof en Schuttehoek?
Antwoord: Nee, de eigen bijdrage blijft gelijk.
Vraag: Zijn er voor de cliënten kosten verbonden aan de verhuizing naar Schuttehof?
Antwoord: Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de verhuizing. De appartementen worden
opgeleverd inclusief pvc-vloer, raambekleding (gordijn en vitrage), verlichting in de slaap- en
badkamer, kledingkast en hoog-laag bed. Omring bekostigt alle verhuiskosten en er zal een
sociaal plan voor bewoners in werking treden. Over de exacte invulling hiervan informeren
wij u graag tijdens de informatiebijeenkomst.
Vraag: Wanneer wordt bekend welke cliënten er naar Schuttehoek zullen verhuizen?
Antwoord: Wij hopen hier medio maart 2020 uitsluitsel over te kunnen geven. Dit is
afhankelijk van de fasering van de verbouwing van de Gollards.
Vraag: Zal er een open dag georganiseerd worden voor locatie Schuttehof?
Antwoord: Wij zullen vóór de verhuizing een open dag organiseren. In een volgende
nieuwsbrief zullen wij de datum van deze open dag bekend maken.
Vraag: Wanneer worden de dienstenpatronen voor medewerkers van Schuttehof bekend?
Antwoord: Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Wij zullen hier tijdens de
informatiebijeenkomsten uitsluitsel over geven.

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.
Lili Wendel (coördinator Gollards) is contactpersoon
voor vragen over de verbouwing van en verhuizing
naar Schuttehof en Schuttehoek.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-13986648 of
via lili.wendel@omring.nl
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