30 april 2020

Beste bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers,
Ondanks de huidige situatie en alle maatregelen rondom het Coronavirus, wordt er op de
achtergrond nog altijd stug doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouwlocaties
Schuttehof en Schuttehoek. In de afgelopen maanden is de bouw van Schuttehof en
Schuttehoek weer aardig gevorderd. Voordat alle Corona maatregelen werden ingevoerd,
konden we af en toe even naar binnen om wat foto’s te maken zodat wij deze in de
nieuwsbrief aan u kunnen laten zien. Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag wederom op
de hoogte van het laatste nieuws rondom de plannen voor de locaties Schuttehof en
Schuttehoek.

Katrijn van der Vlerk
Regiomanager Texel

Schuttehof en Schuttehoek – voortgang bouw
Schuttehof
In Schuttehof zijn inmiddels alle raampartijen geplaatst. Er is gekozen voor hoge, grote
raampartijen die veel licht doorlaten. De raampartijen van de buurtkamers bevatten
openslaande deuren naar het terras of balkon (zoals op de foto hieronder weergeven). Ook
binnenin het gebouw wordt met raampartijen gewerkt. Zo bestaat de afscheiding tussen de
buurtkamers en de gang vrijwel compleet uit glas. Voor de veiligheid kijken we nog naar
geschikte bestickering hiervan. De binnenmuren van de appartementen zijn inmiddels
geplaatst en de badkamers zijn bijna klaar.
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Schuttehoek
Ook Schuttehoek is inmiddels volledig uit de steigers. Binnen in het gebouw wordt gewerkt
aan het plaatsen van binnenmuren en er is gestart met het plaatsen van de raampartijen. De
opvallende leien op het dak zijn een echte ‘eyecatcher’ vanaf de Pontweg!

3

Schuttehof en Schuttehoek - oplevering en verhuisdata
We gaan er vooralsnog vanuit dat alle verhuizingen volgens planning zullen doorgaan. Indien
we genoodzaakt zijn om de planning in verband met de Corona maatregelen te wijzigen, dan
zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen.
De oplevering van locatie Schuttehof staat gepland op vrijdag 29 mei 2020. Na een aantal
weken van verdere voorbereidingen zal er op 13, 14, 15 en 16 juli elke dag één woongroep
van de Gollards verhuisd worden naar Schuttehof.
De oplevering van tijdelijke locatie Schuttehoek staat gepland op woensdag 17 juni 2020. De
planning is om in de week van 27 juli t/m 2 augustus Schuttehoek te gaan bewonen.

Informatiebijeenkomsten en gesprekken met bewoners/contactpersonen
Door de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen we op dit moment helaas geen
informatiebijeenkomsten organiseren. In maart stonden er informatiebijeenkomsten gepland
voor medewerkers die tijdens de renovatie van de Gollards in Schuttehoek of de Gollards
werkzaam zullen zijn. Deze informatiebijeenkomsten zijn geannuleerd. Er wordt momenteel
gewerkt aan alternatieve informatievoorziening richting medewerkers.
De planning was om in maart met een aantal bewoners en/of contactpersonen in gesprek te
gaan over of zij tijdelijk naar locatie Schuttehoek zullen verhuizen of dat zij tijdens de renovatie
in de Gollards blijven wonen. Omdat contactpersonen momenteel niet op bezoek kunnen
komen en alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de directe zorgverlening bij bewoners
op de kamer komen, hebben we dit tot nader bericht moeten uitstellen. We hopen zo snel
mogelijk op aangepaste wijze met u in gesprek te kunnen gaan.

Schuttehof – klimaatbeheersing
In de plannen voor locatie Schuttehof is veel aandacht besteed aan klimaatbeheersing. Het
hele gebouw is voorzien van zonnepanelen en draagt bij aan het CO2 neutrale concept. In het
gehele gebouw is vloerverwarming en vloerkoeling voor in de zomerperiode aanwezig. De
verwarmingsinstallatie wordt gevoed door een centrale bodemwarmtepomp. De temperatuur
in de slaapkamer en woonkamer kan apart ingesteld worden aan de hand van een
thermostaat.
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Bij zonbelaste gevels is er sprake van automatische zonwering. Daarnaast is er in Schuttehof
sprake van volledig gemechanische en gebalanceerde ventilatie. Dit betekent dat de
raampartijeen geen roosters bevatten, maar dat de toe- en afvoer van lucht door roosters in
het plafond verloopt. De ventilatie wordt gestuurd door CO2 meters die bij toename van het
aantal personen of activeit in de kamer extra ventilatie in gang kunnen zetten. Het is eventueel
wel mogelijk om een raam te openen om bijvoorbeeld snel een ruimte te kunnen doorluchten.

Schuttehof – veiligheid en privacy domotica
Op locatie Schuttehof zal gewerkt gaan worden met een domoticasysteem van leverancier
Van Breda. Dit systeem is goed beveiligd en de gegevens zijn beschermd volgens de richtlijnen
van de wet AVG. Het domoticasysteem is ontworpen met het doel om een veilige
leefomgeving te creëren voor cliënten. Het systeem is zo ingericht dat er een gegarandeerd
alarmontvangst is, dat lege baterijen van alarmen tijdig gesignaleerd worden en met één druk
op de knop kan een alarm beantwoord worden. De medewerkers die met het
domoticasysteem zullen werken, worden uitgebreid geschoold en getraind. De leverancier
kan daarnaast op afstand ingeschakeld worden voor begeleiding bij vragen en het oplossen
van eventuele storingen. De inzet van het domoticasysteem zal te allen tijde worden ingezet
ter ondersteuning van de medewerkers; het vervangt nooit de personele bezetting.

Schuttehof - vraag & antwoord
Vraag: Beschikt elk appartement over een eigen balkon?
Antwoord: Nee, bij de appartementen is geen eigen balkon aanwezig. De buurtkamer van elke
woongroep beschikt wel over een terras of balkon aan beide kanten van de buurtkamer.
Daarnaast kunnen alle cliënten zich vrij begeven in de veilige, afgeschermde tuin.
Vraag: Wordt er in Schuttehof op gas gekookt?
Antwoord: Nee, in zowel de appartementen als buurtkamers zal er gekookt worden op
inductie.
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Vraag: Beschikken de appartementen over een koelkast en vriezer?
Anwoord: In de kitchenette van elk appartement is een kleine koelkast aanwezig. Deze
koelkast beschikt ook over een klein vriesgedeelte.
Vraag: Is er standaard een TV- en telefoonaansluiting aanwezig op de appartementen?
Antwoord: Ja, in de woonkamer en slaapkamer is een TV- en telefoonaansluiting aanwezig.
Op verzoek kan er een TV-abonnement afgesloten worden. Voor locatie Schuttehof zal, net
zoals in de Gollards, voor de TV aansluiting gewerkt worden met Kabeltex. Voor de
telefoonaansluiting kan een eigen telefoonprovider gekozen worden.
Vraag: Is er standaard verlichting aanwezig in de appartementen?
Antwoord: In de badkamer en slaapkamer zal standaard verlichting aanwezig zijn. In de
woonkamer kan een eigen lamp opgehangen worden.
Vraag: Waar zal op Schuttehof de medicatie van cliënten bewaard worden?
Antwoord: Op elk appartement zal een afsluitbaar medicijnkastje geplaatst worden. Op elke
woongroep zal tevens een kleine koelkast aanwezig zijn voor medicatie die gekoeld bewaard
dient te worden.
Vraag: Is er op Schuttehof een aparte ruimte beschikbaar voor scootmobielen?
Antwoord: Op de begane grond bevindt zich een berging waar scootmobielen gestald en
opgeladen kunnen worden.
Vraag: Is er op Schuttehof een oefenzaal aanwezig waarin geoefend kan worden met
bijvoorbeeld een fysiotherapeut?
Antwoord: Nee, er zal op Schuttehof geen oefenzaal aanwezig zijn. Uiteraard zal een
fysiotherapeut indien nodig op locatie aanwezig zijn. Voor het oefenen zal gebruik worden
gemaakt van de beschikbare ruimtes in en om het gebouw.
Vraag: Zal er afvalscheiding plaatsvinden in Schuttehof?
Antwoord: Ja, er zal op Schuttehof afvalscheiding plaatsvinden. Er zal een ondergrondse
container geplaatst worden voor restafval en gft-afval. In de fietsenberging komt een aparte
inzamelplek voor papier en plastic.
Vraag: Zal er op een Schuttehof een kapsalon en winkeltje aanwezig zijn?
Antwoord: Nee, op Schuttehof zal geen kapsalon of winkeltje aanwezig zijn.
Vraag: Hoe is het afleveren van post geregeld op Schuttehof?
Antwoord: Er zal bij de voordeur van het appartement geen brievenbus aanwezig zijn. In plaats
daarvan zal er voor elk appartement een brievenbus in de sluis bij de hoofdingang geplaatst
worden. Bewoners en/of contactpersonen zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de
post. Indien dit gezien omstandigheden niet mogelijk is, zal samen met het zorgteam gezocht
worden naar een passende oplossing.
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Vraag: Zal er standaard een krant aanwezig zijn voor bewoners?
Antwoord: Nee, er zal niet standaard een krant aanwezig zijn. Indien gewenst kan er zelf een
abonnement voor een krant naar keuze worden afgesloten.
Vraag: Zal er standaard een activiteitenbegeleider aanwezig zijn in Schuttehof?
Antwoord: Nee, de zorgteams zullen zelf de activiteiten en dagbesteding verzorgen. Met name
de woonassistenten op de groepen spelen hierin een belangrijke rol. De
dagbestedingscoaches kunnen om hulp en advies gevraagd worden.

Personeelshuisvesting locatie Pelgrim

Op de locatie ‘Pelgrim’ waar Schuttehof en Schuttehoek gevestigd zijn, is nog een stuk vrije
ruimte aanwezig op de kavel. Aanvankelijk zouden hier ‘woon-altijd’ woningen komen van
Woontij, maar wegens het groeiend tekort aan personeelshuisvesting heeft Woontij te
kennen gegeven de vrije ruimte op de kavel te willen inzetten voor de ontwikkeling van
personeelshuisvesting voor Omring. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Omring heeft
inspraak gehad op de indeling van het gebouw en kan straks met voorrang haar personeel
bemiddelen naar deze units. Op de begane grond komen 6 driekamerappartementen en op
de eerste verdiepingen worden 10 studio’s gerealiseerd. De inrichting van een dergelijke
studio bestaat uit één enkele unit met eigen panty/keuken, badkamer en een
slaapmogelijkheid. Een aantal units kan eventueel worden samengevoegd tot
tweekamerappartementen. In totaal zullen er 16 wooneenheden beschikbaar komen. De
verhuur van deze wooneenheden zal verlopen via Woontij (sociale huur). De oplevering van
de personeelshuisvesting staat gepland voor medio oktober dit jaar.

Vanaf de volgende nieuwsbrief: renovatie Gollards
In augustus 2020 zal gestart worden met de eerste fase van de tweejarige renovatie van de
Gollards. In de eerste fase zullen onder andere de zuidvleugel, het Eethuys en de centrale
keuken gerenoveerd worden. Daarnaast zal er aan de achterkant van de Gollards een nieuwe
vleugel aangebouwd worden. Vanaf de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren
over de renovatieplannen voor de Gollards.
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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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