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Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!
De start van de bouw is in augustus 2013 gevierd met

Locatie Hoensbroek

de onthulling van een bouwbord bij de entree van het

In Hoensbroek zijn de bouwwerkzaamheden in volle

Adelantepark in Hoensbroek. Adelante is in 2013 met

gang zoals u ongetwijfeld al hebt gezien en gemerkt. Het

een flinke investering in de toekomst begonnen. Zowel

nieuwe parkeerterrein is klaar en in gebruik. De reacties

in Hoensbroek als bij Adelante in Valkenburg a/d Geul

zijn positief: ten aanzien van de logistiek, de bankjes, het

worden gebouwen gerenoveerd, uitgebreid en vervangen

landschap en de uitstraling van het nieuwe terrein. De

door nieuwbouw. Een hele klus, want in de tussentijd

aanleg van het park was een goed begin voor de totale

gaan alle behandelingen gewoon door. Aan het majeure

uitbreiding en renovatie van Adelante in Hoensbroek. Alle

bouwproject ligt dan ook een ingenieus transitieplan ten

parkeervoorzieningen die versnipperd over het terrein

grondslag waarin het voorkomen van overlast voor u als

lagen, liggen nu zoveel mogelijk op één centrale plek. De

cliënt, in welke vorm dan ook, centraal staat.

rest van het terrein wordt ingericht als park. De locatie

In de bouwplannen van Adelante spelen vier thema’s de

rond Adelante staat nu al te boek als ‘landgoed’. Dit bij-

hoofdrol. De nieuwe gebouwen moeten duurzaam zijn

zondere karakter wordt zo versterkt.

op het gebied van zorg, energie en milieu. Ze moeten
voldoen aan de criteria van het nieuwe werken; o.a. door

Nieuwe fase

multifunctioneel en flexibel gebruik van ruimtes. De lo-

Nu breekt de fase aan dat we aan de slag gaan met de

gistiek wordt verbeterd. En beide zorglocaties krijgen - of

nieuwe hoofdingang en het beddenhuis. Een periode

beter gezegd: worden - een ‘healing environment’. Dat

waarin de werkzaamheden meer impact op uw verblijf of

betekent dat de inrichting en omgeving op het gebied

bezoek aan Adelante kunnen hebben. Met het uitgeven

van licht, kleur, geluid, privacy en bereikbaarheid moeten

van deze nieuwsbrief willen we u dan ook graag regel-

bijdragen aan een voorspoedig herstel van onze cliënten.

matig over de werkzaamheden informeren en wat dit voor

Uniek is dat de bouwplannen niet ver van de zorgpraktijk

u en uw bezoek kan betekenen.

op een tekentafel tot stand zijn gekomen.
De ontwerpen zijn het resultaat van
omvangrijke programma’s van

Wist u dat...

...wij alleen al voor het
beddenhuis 268 deuren hebben
besteld. De komende tijd zullen
deze gemonteerd worden.

Het beddenhuis
Tot aan eind 2015 zal aan het beddenhuis gewerkt wor-

eisen waaraan

den. Hierbij wordt onder andere met geluid- en stofwe-

medewerkers van

rende maatregelen rekening gehouden met onze cliënten

Adelante én
cliënten een

die in de tussentijd bij Adelante verblijven. Zodat de rust
tijdens uw herstelperiode gewaarborgd is.

bijdrage
hebben
geleverd.

In de afgelopen maanden is het eerste ontwerp voor de
nieuwe inrichting van het beddenhuis van volwassenenrevalidatie getoetst aan verpleging, artsen en cliënten.

voor cliënten en bezoekers van Adelante locatie Hoensbroek

Voor Adelante in Hoensbroek en Valkenburg a/d Geul staan nieuwbouw, renovatie en sloop op het
programma. Werkzaamheden die zeker tot en met 2015 zullen duren. Zo zijn de eerste sporen van
de werkzaamheden in Hoensbroek al duidelijk zichtbaar en naderen de plannen een nieuwe fase: de
komende maanden zullen steeds meer bouwactiviteiten te zien zijn. Met deze nieuwsbrief willen we
u op de hoogte houden met achtergrondinformatie en het laatste nieuws.

“Adelante heeft de cliëntenraad altijd goed geïnformeerd over de bouwplannen.
Vice versa hebben wij elke stap in het ontwerptraject op de voet gevolgd en

vanuit het perspectief van de cliënt beoordeeld. Vooral om te kijken of er voldoende rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Worden
de voorzieningen in het nieuwe restaurant op het juiste niveau gerealiseerd?

Dat is niet vanzelfsprekend. Ook hebben we veel gesproken over het voorkomen van overlast. De samenwerking verloopt goed en onze verwachtingen zijn

hoog, ook al duurt het allemaal langer dan is voorzien. Er is goed nagedacht

over de plannen: de nieuwe logistiek is helder en het ‘healing environment’ belooft
een lichte en frisse omgeving. “

Max van Luik, voorzitter cliëntenraad

(uit het jaarbeeld 2013)

Op basis van de terugkoppeling uit deze groep is het voor-

plaatsing van de hoofdingang verhuizen de portiers, het

lopige ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. De

patiëntenservicebureau en de mensen van het intern vervoer

renovatiewerkzaamheden zijn in april op afdeling 2 gestart

(tijdelijk) naar de vleugel links van de hoofdingang (als u voor

waar nu twee ‘proefkamers’ opgeleverd zijn die getest wor-

het gebouw zou staan). Dit zijn de voormalige werkplekken

den door artsen en verpleging. Vanaf 18 augustus (na de

van de logopedie.

bouwvak) krijgen de werkzaamheden in het beddenhuis
een vervolg. Op afdeling 2 vervolgen we onze verbou-

Parkeren/doorgaand verkeer

wingswerkzaamheden en wordt er ook begonnen met de

In de toekomst worden alleen nog ambulances, cliënten en

bouwkundige aanpassingen voor nieuwe liftschachten.

taxi’s toegelaten tot aan de hoofdingang. Vanaf 25 augustus

De schachten worden aan de buitenkant van het gebouw

(week 35) is geen doorgaand verkeer richting o.a. Mitralis

opnieuw opgetrokken. Er zullen in eerste instantie nog geen

en het sportgezondheidscentrum over het Adelante terrein

directe verbindingen met de afdelingen gemaakt worden.

meer mogelijk. Dit deel van het Adelante terrein is dan (met

De werkzaamheden vinden dus niet op de verdiepingen zelf

de auto) voor cliënten en leveranciers alleen nog te bereiken

plaats. Zodra de schachten gereed zijn, worden de koppelin-

via de Schuureikenweg.

gen met de verschillende verdiepingen gemaakt.

Een (tijdelijke) nieuwe hoofdingang

Klachtenmeldpunt
Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd

Om te kunnen werken aan het beddenhuis en de nieuwe

is aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachten-

hoofdingang wordt de ingang tijdelijk verplaatst. Opzet is

functionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via tel. 045-

deze tijdelijke hoofdingang in het weekend van 23 en 24

5282006 of 06-57592519 (e-mail: klachtenregeling@adelan-

augustus bedrijfsklaar te hebben. Als gevolg van de ver-

te-zorggroep.nl).

Even voorstellen
“Mijn naam is Richard Klijnen en samen met mijn team verzorgen wij namens BAM alle bouwactiviteiten. Ik
heb de leiding over het projectteam, waarbij ik naast de uitvoerder (Noël Theunissen), assistentie heb van de
werkorganisatoren (Bert Weerts en Nick Gubbels). Samen met mijn collega’s werk ik met veel plezier aan de
vernieuwing en vervolmaking van de Adelante gebouwen!”
“Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Remy Jacobs en samen met mijn collega’s verzorgen wij
namens Cofely Zuid Nederland o.a. de klimaatinstallaties zoals verwarming en koeling, sanitaire
groepen, elektrische installaties enzovoorts voor de renovaties en nieuwbouw van Adelante. Ik geef de
leiding aan de installatiemonteurs die in de uitvoering zorg dragen voor het nodige vakmanschap.
Samen met deze mensen en de rest van het bouwteam doen wij ons uiterste best om
een zo goed mogelijk resultaat af te leveren waar iedereen tevreden mee zal zijn.”

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met de BAM groep en bedoeld voor alle cliënten
en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer per maand
en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van Adelante.

Wij doen ons
best de overlast
tot een minimum
te beperken.
Alvast bedankt
voor uw begrip!
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