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Bouwnieuws
Fase 1 is in volle gang!
In Hoensbroek zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Het nieuwe
parkeerterrein is zelfs al klaar en in gebruik. De reacties zijn positief: ten
aanzien van de logistiek, de bankjes, het landschap en de uitstraling van het
nieuwe terrein. Op verzoek is nog een extra doorgang gemaakt tussen de
schanskorven. De aanleg van het park is zo een goed begin voor de totale
uitbreiding en renovatie van Adelante in Hoensbroek en Valkenburg! Hier
volgt een korte update.
Audiologie & communicatie
Vlak voor het einde van 2013 is de uitbreiding en renovatie van het centrum voor Audiologie
& communicatie gestart. Vanwege de werkzaamheden is een aantal functies van Audiologie
& communicatie tijdelijk uitgeweken naar afdeling 2 van het beddenhuis. Om overlast voor
cliënten en medewerkers verder te beperken vinden de werkzaamheden die de meeste
hinder veroorzaken buiten kantooruren plaats. De werkzaamheden verlopen volgens
planning. Dat betekent dat het vernieuwde centrum voor Audiologie & communicatie eind
april klaar zal zijn: een duurzaam en energievriendelijk gebouw met een nieuwe entree en
een betere logistiek, een mooie en lichte uitstraling, multifunctionele ruimtes en
flexwerkplekken voor de medewerkers.
Op naar het beddenhuis
Tegen de tijd dat Audiologie klaar is, verplaatsen de werkzaamheden zich in Hoensbroek
naar de tweede bouwlocatie: het beddenhuis. In de afgelopen maanden is het eerste
ontwerp voor de nieuwe inrichting getoetst aan verpleging, artsen en cliënten. Op basis van
de feedback is het voorlopige ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. De renovatiewerkzaamheden starten in april op afdeling 2. In de verbeteringen die in het beddenhuis
worden doorgevoerd, spelen de vier speerpunten van Adelante eveneens een hoofdrol: de
nieuwe zorgomgeving moet duurzaam zijn, ruimte bieden aan het nieuwe werken, een
betere logistiek hebben en voor de cliënt een ‘healing environment’ bieden. Tot aan eind
2015 zal aan het beddenhuis gewerkt worden. Hierbij wordt onder andere met geluid- en
stofwerende maatregelen rekening gehouden met de cliënten die in de tussentijd bij
Adelante verblijven. Zodat de rust tijdens hun herstelperiode gewaarborgd is.

Valkenburg start deze zomer
Na een lichte vertraging in de ontwerpfase nadert ook voor de uitbreiding en renovatie van
Adelante in Valkenburg een belangrijke fase. Het ontwerp is klaar en getoetst, en voor 1 maart
is de aannemer geselecteerd. Volgens de planning starten de sloopwerkzaamheden meteen
aan het begin van de zomervakantie, als de school gesloten is. Na de vakantie kunnen de
kinderen dan in een aangepaste omgeving naar school gaan en hun behandelingen krijgen.
Met de aannemer is afgesproken dat de werkzaamheden die de meeste overlast veroorzaken
buiten schooltijd en in de weekenden plaatsvinden. Het doel is dat kinderen en medewerkers
geen hinder ondervinden van de bouw!
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