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Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!

Nieuwe entree

Renovatie beddenhuis

De nieuwe tijdelijke ingang is in gebruik genomen. Vanuit

Vanaf donderdag 28 augustus zijn de sloopwerkzaam-

deze ingang wijzen verschillende routes de weg naar het

heden op afdeling 2 van het beddenhuis weer opgepakt.

behandelcentrum, de poliklinieken en het beddenhuis.

De hele verdieping wordt daarbij als het ware leeggeruimd

De portiers en de dames van het patiëntenservicebureau

en vervolgens opnieuw ingedeeld en ingericht. Op deze

hebben er ook een tijdelijk onderkomen gevonden. Het

nieuwe etage zullen in de nabije toekomst de cliënten en

bouwterrein ter plaatse van de oude ingang is afgezet.

medewerkers van afdeling amputatie en traumatologie

Hier wordt de nieuwe (definitieve) hoofdingang gereali-

worden gehuisvest. Op deze afdeling is in de afgelopen

seerd en worden de nodige aanpassingen gedaan voor

weken een tweetal proefkamers ingericht en getest. De

de inrichting van het nieuwe restaurant. U kunt hier straks

ervaringen van de cliënten die in deze één -en tweeper-

heerlijk vertoeven met uitzicht op het Adelante-park.

soonskamer zorg hebben gekregen en het verplegend
personeel worden meegenomen in het eindplaatje voor
de inrichting en indeling van de kamers.

Rustmomenten
U begrijpt dat als gevolg van de (sloop)werkzaamheden
enige overlast onvermijdelijk aan de orde zal zijn (denk
aan geluid, trillingen, stof etc.). Met de aannemer is afgesproken dat overlastveroorzakende werkzaamheden
plaats zullen vinden tussen 08.30 uur en 12.00 uur en

Roken

tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Op deze wijze hopen wij

De buiten rookplek is door de werkzaamheden aan de

voldoende rustmomenten voor onze cliënten te realiseren.

nieuwe hoofdentree komen te vervallen. We
verwijzen iedereen (cliënten, bezoekers en

Wist u dat...

medewerkers) naar de rookplek in de gang

				

achter restaurant De
Oase. Voor de

...wij voor de tweede verdieping
						huidige ingang
van het beddenhuis meer dan
						 geldt een
2.000 kruiwagens met puin
rookverbod.
moeten afvoeren.

Bouwfasen
Wat is het bouwteam nu eigenlijk allemaal aan het doen,
vraagt u zich misschien af. Het verbouwen van een afdeling bestaat uit zogenaamde ‘lichte’ en ‘zware’ sloopwerkzaamheden die deel uit maken van een periode van
(ruim) 15 weken. Na de zware sloopwerkzaamheden, die
maximaal 1,5 week duren, vinden nog wat lichtere sloopwerkzaamheden plaats. Hierna starten de voorbereidingen voor de sanitaire ruimtes. Nadat deze zijn afgewerkt

voor cliënten en bezoekers van Adelante locatie Hoensbroek

In Hoensbroek zijn de eerste resultaten van de bouw al goed zichtbaar. Het vernieuwde centrum
voor audiologie en communicatie zet zowel qua uitstraling als qua indeling en gebruik de toon. De
reacties zijn positief: het gebouw oogt fris en uitnodigend, het is goed bereikbaar, de route in het
gebouw is helder en de verschillende onderzoekskamers en kantoren worden als aangenaam ervaren. Het bouwteam gaat zich nu concentreren op het hoofdgebouw waar de komende tijd op verschillende plaatsen gewerkt zal worden.

Even voorstellen

“Onze namen zijn Ger en Ludo Widdershoven. Inderdaad, vader en zoon.

Samen met de medewerkers van Widdershoven Architecten mogen wij de
gebouwde omgeving van Adelante vorm geven. Al decennia lang vervullen

wij deze adviseursrol bij Adelante in Hoensbroek, van nieuwbouw tot

verbouw, van inrichting tot verlichting.

Wij werken aan de hand van door Adelante opgestelde Programma’s van

Eisen. Hierin zijn de eisen en wensen beschreven voor de verschillende

ruimtes en behoeftes. Belangrijk is het creëren van een eenduidige uitstraling,

een huiselijke sfeer en een optimale logistiek voor alle types gebruikers. Bij alle
beslissingen zijn de 4 speerpunten van Adelante maatgevend: healing environment,

duurzaamheid, optimale logistiek en het nieuwe werken.

Wij bespreken alle ontwerpen met de verschillende gebruikersgroepen en indien

nodig worden deze op onderdelen aangepast binnen de budgettaire mogelijkheden.

Vervolgens worden tekeningen geproduceerd zodat alle partijen aan de slag kunnen

om het nieuwe Adelante te realiseren!”

wordt de rest van de verdieping aangepakt. Dit betekent

Sloop woonflat

dat de wanden, vloeren en plafonds onder handen worden

Achter het beddenhuis is de sloop van de voormalige woon-

genomen en de apparatuur en verlichting worden geïnstal-

flat gestart. Hier komt geen nieuwbouw voor in de plaats; de

leerd. Tot slot volgt de inrichting van de kamers en kan de

vrijgekomen ruimte wordt ingepast in het landschapspark

verdieping in gebruik worden genomen.

met een eventuele uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor huurders van Adelante.

Kijkje achter de schermen
Bent u geïnteresseerd en wilt u ter plekke een kijkje achter

Website: Bam bouwt Adelante

de schermen nemen? Dat kan. Vorige week zijn in de stof-

De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met

wand op afdeling 2 een aantal kijkgaten gerealiseerd waar-

meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij

door dit mogelijk wordt gemaakt. De afdeling is gewoon nog

Adelante. Kijk via de link op www.adelante-zorggroep.nl of

bereikbaar via de trap en de lift.

kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl

Waarom niet van boven naar beneden?

Klachtenmeldpunt

Wie wel eens verbouwd heeft, vraagt zich misschien af

Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd

waarom de renovatie van het beddenhuis op afdeling 2

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

begint en niet ‘van boven naar beneden’ uitgevoerd wordt.

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

Het antwoord ligt verscholen in de vroegere functie van

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

afdeling 2. Hier bevonden zich kantoren die als eerste vrij-

te-zorggroep.nl).

gemaakt konden worden voor de renovatie. Doordat
afdeling 2 straks ook een verpleegafdeling wordt, ontstaat
zo ruimte voor de transitie en verbouwing van de overige
verpleegafdelingen.

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met

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

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