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Beste bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers,
In de Corona update van 22 mei hebben we u laten weten dat de verhuizingen naar
nieuwbouwlocaties Schuttehof en Schuttehoek door vertragingen in de bouw helaas zijn
uitgesteld. Hierdoor zal ook de renovatie van de Gollards later starten. We rekenden toen op
een aantal weken uitloop. Helaas zijn de vertragingen in de bouw verder opgelopen. In deze
nieuwsbrief informeren wij u graag over welke gevolgen dit heeft voor de geplande
verhuizingen en renovatie van de Gollards.

Katrijn van der Vlerk
Regiomanager Texel

Verhuizingen uitgesteld naar eerste kwartaal 2021
In verband met problemen rondom de warmtevoorziening is er helaas vertraging ontstaan in
de bouw. Hierdoor halen we de oorspronkelijke planning niet. Naar verwachting zullen de
verhuizingen naar Schuttehof en Schuttehoek pas in het eerste kwartaal van 2021
plaatsvinden. Op dit moment wordt bekeken hoe het probleem rond de warmtevoorziening
zo snel mogelijk opgelost kan worden. Pas als dit probleem verholpen is, kunnen we u verder
informeren over de definitieve verhuisdatum.

Na de zomer informatiebijeenkomsten Schuttehoek en Gollards
Door de maatregelen rondom het Coronavirus hebben we in de afgelopen maanden geen
informatiebijeenkomsten kunnen organiseren voor bewoners (en contactpersonen) die naar
Schuttehoek zullen verhuizen of die tijdens de renovatie in de Gollards blijven wonen.
Ondanks dat de verhuizingen zijn uitgesteld, willen we u wel graag zo spoedig informeren over
alle plannen. De informatiebijeenkomsten zullen naar verwachting in september of oktober
plaatsvinden. Tijdens deze informatiebijeenkomsten praten we u onder andere bij over de
renovatieplannen voor de Gollards, hoe Schuttehoek zal worden ingericht en over praktische
zaken zoals de maaltijdvoorziening, activiteiten en de was.
Voor bewoners en/of contactpersonen van de vier woongroepen geldt dat zij voor vragen of
extra informatie over de verhuizing naar Schuttehof terecht kunnen bij de
verhuiscoördinatoren van de woongroepen. Dat zijn:
•
•
•
•

’t Raaksie, Matthy Zegers: matthy.zegers@omring.nl
de Boet, Jolanda de Wit: jolanda.dewit@omring.nl
de Luwte, Linda Koolhof: linda.koolhof@omring.nl
Ons Huis, Ilse Bonne: ilse.bonne@omring.nl

Werkzaamheden Gollards
Omdat de verhuizingen naar Schuttehof en Schuttehoek zullen worden uitgesteld, zal er ook
later gestart worden met de renovatie van de Gollards. Tot die tijd zullen er ter voorbereiding
wel alvast een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden. Zo zullen er binnenkort
werkzaamheden plaatsvinden aan de stroomvoorziening en ook zullen de meeste kozijnen
van appartementen op de zuidvleugel al vervangen worden. Wij zullen u voorafgaand aan
deze werkzaamheden op passende wijze verder informeren.
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Voortgang bouw Schuttehof en Schuttehoek
Ondanks de problemen rondom de warmtevoorziening wordt er uiteraard wel verder
gebouwd aan Schuttehof en Schuttehoek. In de afgelopen maanden is er veel werk binnen in
de gebouwen verricht. En ook is er al gewerkt aan de tuin en parkeergelegenheid rondom
Schuttehof. We hebben regelmatig foto’s gemaakt zodat wij deze met u kunnen delen.
Schuttehof
Wanneer u Schuttehof binnen komt,
loopt u via de sluis de centrale hal
binnen. Aan uw rechterzijde bevindt
zich daar de lift. Op beide etages treft u
een fotowand met herkenbare beelden
van de Texelse natuur. Vanaf de
centrale hal bereikt u de gangen van de
woongroepen.
Hieronder ziet u een deel van de hal van woongroep Ons Huis. De deuren van de
appartementen zijn aan de gangzijde voorzien van de kleur geel, passend binnen het
kleurenthema van deze woongroep. Dit is ook het geval bij de appartementen op de
woongroepen de Luwte (blauw), ’t Raaksie (groen) en de Boet (rood). Aan de kant van het
appartement hebben alle deuren een neutrale kleur zodat dit altijd past bij de eigen meubels
en kleurkeuzes van de bewoner. In de hoek van de verschillende gangen is een glaswand
aangebracht. Deze glaswand zorgt voor goede lichtinval in de gang en bewoners kunnen vanaf
daar naar buiten kijken.
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De 32 tweekamerappartementen zijn inmiddels geschilderd en de badkamers en kitchenettes
zijn geplaatst.

Ook in de buurtkamers wordt met kleur gewerkt. Hieronder ziet u een voorbeeld van het
behang dat is aangebracht op de muur bij de zithoek van woongroep de Luwte. In het
eetgedeelte van elke buurtkamer bevindt zich een kookeiland (op de foto nog afgedekt met
karton).
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Aan beide zijdes van de buurtkamer bevindt zich een terras of balkon. Vanuit de buurtkamers
op de begane grond hebben bewoners via de grote schuifdeuren rechtstreeks toegang tot de
veilig afgeschermde tuin.

In tuin is inmiddels een looppad en een betegelde plaats aangelegd en ook is er al gewerkt
aan het aanleggen van de parkeerplekken achter Schuttehof.
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Schuttehoek
Ook in Schuttehoek is er al veel gebeurd. De buitenzijde van het gebouw is inmiddels klaar en
in het gebouw wordt nog druk gewerkt aan het afronden van de appartementen en de
buurtkamers. We hopen u in een volgende nieuwsbrief foto’s te kunnen laten zien van de
appartementen van Schuttehoek. Op een van de foto’s hieronder ziet u wel alvast hoe zo’n
buurtkamer er ongeveer uit komt te zien. Op het moment van de foto werd net de keuken van
deze buurtkamer geplaatst.

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 renovatie van de
Gollards en verhuizing naar Schuttehof en Schuttehoek.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-13986648 of via lili.wendel@omring.nl
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