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De startdatum voor de verbouwing van zorgcentrum Parkzicht is bekend. In week 9
(vanaf 1 maart 2021) gaat de verbouwing officieel van start. (Onder voorbehoud van
een pandemie). In deze nieuwsbrief leest u over de eerste fase van de verbouwing,
herriedagen en het intern verhuizingsplan.
Fase 1: Madelief en Klaproos
In de eerste fase worden de afdelingen Madelief (op de 3e etage) en Klaproos (op de
2e etage) verbouwd. Op deze afdelingen verblijven vanaf maart geen bewoners. En
doordat de afdelingen zich recht onder elkaar bevinden, kunnen de beide afdelingen
gelijktijdig worden aangepakt. De stellage voor de aanvoer van mankracht en
materialen wordt aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst.
De verwachte doorlooptijd voor het verbouwen van de beide etages is zeven weken
(dus tot en met week 15, de week van 12 april).
Vides dichtleggen en balustrades ophogen
Eind vorig jaar was een begin gemaakt met voorbereidende werkzaamheden: het
dichtleggen van de vides en het ophogen van de balustrades. Deze werkzaamheden
zijn begin december stilgelegd vanwege de corona-uitbraak. Ook deze
werkzaamheden worden vanaf maart hervat.
Herriedagen
Sommige werkzaamheden zullen de nodige herrie veroorzaken. Bijvoorbeeld als de
badkamervloeren worden uitgehakt. De werkzaamheden die veel geluidsoverlast
geven, worden zoveel mogelijk van tevoren ingepland en op dezelfde dagen
uitgevoerd. Deze ‘herriedagen’ maken we van tevoren aan u bekend, zodat u niet op
een ochtend wakker schrikt van een drilboor.  Ook zullen onze activiteitenbegeleiders
het activiteitenaanbod zoveel mogelijk afstemmen op deze dagen.
Intern verhuizingsplan: verhuizen binnen Parkzicht
Misschien wel de grootste operatie binnen de verbouwing is wat we het ‘Intern
verhuizingsplan’ noemen. Soms moet er ruimte worden vrijgemaakt om een afdeling te
verbouwen. Dat betekent dat sommige bewoners (tijdelijk) naar een ander
appartement binnen Parkzicht moeten verhuizen. In dat geval is of wordt van tevoren

persoonlijk contact met u opgenomen.
Contact
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief een vraag? Dan kunt u contact opnemen
met Annelies van de Ree, manager integrale zorg, via a.vanderee@waardeburgh.nl.
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