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Beste bewoners/naasten/medewerkers 

 

Nu de vaccinatie in ons wzc voorbij is, zouden we u graag verder 

informeren over de vorderingen in de verbouwingen.  

We moesten samen al veel geklop/geboor/… verdragen, en 

nemen u graag mee in wat komende is…  

 

➢ Overzicht fasering / timing  

 

Hieronder ziet u een vereenvoudigd grondplan van een 

verdieping, waarop we de verschillende faseringen in de verbouwingen proberen 

weergeven volgens de huidige planning. Bouwkundig kan het soms nog wijzigen.  

 

            TUINZIJDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      STRAATZIJDE 

 

FASE 1         FASE 3 + 4          FASE 2 

 

 

In september 2020 begon men aan de renovatie van – hoe het hier wel eens 

genoemd wordt – ‘de korte kant’ van ons gebouw. De afwerking van fase 1 wordt 

verwacht rond eind mei 2021.  

In deze fase worden op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping telkens 11 kamers verwezenlijkt, 

waarvan 2 appartementen en 9 eenpersoonskamers. Er zijn verschillende types 

kamers. Een gedetailleerd plannetje wordt u later individueel bezorgd.   

Op het gelijkvloers zullen een aantal burelen vernieuwd zijn.  
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FASE 2 

 

In een volgende fase (start +/ juni 2021) plant men de 

renovatie aan de parkingzijde. Deze fase zou ongeveer 

tegen het begin van 2022 moeten afgerond zijn.  

 

Er worden telkens 14 kamers per verdieping gerealiseerd, 

met uitzondering van de 1e verdieping omwille van bv. de 

doorgang naar het hoogzaal in de kapel.  

Fase 2 omvat eveneens de werken voor een 

gemeenschappelijke badkamer per verdieping. De 

huidige baden zullen gedurende die werken op de 5e 

verdieping beschikbaar zijn.  

De cafetaria blijft in deze periode toegankelijk. En ook 

voor de kapel zoekt men een oplossing. Tijdens fase 2 

proberen we onze huidige werking zoveel als mogelijk  

te behouden, zoals bv. de maaltijden op de kamer.  

 

Om van start te gaan met fase 2, zullen er opnieuw een groot aantal interne 

verhuizen plaatsvinden. We plannen een individueel contactmoment om dit samen 

met bewoners en naasten te bespreken, want we beseffen dat dit voor de betrokken 

bewoners een ingrijpende verandering is. Eigen meubels kunnen meegenomen 

worden naar de vernieuwde kamers, al is het mogelijk dat de ruimte hier en daar wat 

beperkter wordt omwille van de ruimere sanitaire cel.  

 

 

FASE 3 & 4 

 

Fase 3 en 4 betreft het middengedeelte, 

met onder meer een kapsalon en 

vernieuwde cafetaria op het gelijkvloers, 

per afdeling een grote leefruimte met 

terras aan de tuinzijde waar men in groep 

kan eten, een keukentje, verpleegpost, 

berging en zithoek. 

Na fase 4 zal de 5e verdieping volgens de huidige planning niet meer in gebruik 

worden genomen voor bewonerskamers.  

 



Communicatie verbouwingen wzc Het Hof 
17 februari 2021 SAMENwerkingsverband

OUDERenzorg   waasland

 

➢ Voorstelling vernieuwingen met terugkoppeling naar verwachtingen gebruikersraad 

2019 

 

In 2019 peilden we tijdens de bewonersvergaderingen op de afdelingen naar de 

verwachtingen van bewoners. We proberen hieronder reeds een aantal beelden mee 

te geven welke veranderingen er gerealiseerd zullen worden. De foto’s werden 

getrokken in de modelkamer die grotendeels klaar is, het betreft een standaard 

kamer aan de voorzijde van het gebouw. 

 

o nieuwe ramen met een 

verlaagde vensterbank geven 

een verbeterd zicht naar 

buiten, sterkere isolatiewaarde 

en vliegenraam  

o stopcontacten op hoogte 

o een kast met ingebouwde 

frigo, kluisje en ruimte voor 

linnenmand (nog niet zichtbaar 

op deze foto’s) 

o afhankelijk van het type kamer 

een ingebouwde kast met hanggedeelte, of mogelijkheid tot plaatsing van eigen 

kleerkast. Het meebrengen van eigen meubels en bewaren van eigenheid blijft op 

die manier nog steeds mogelijk voor nieuwe bewoners.  

 

o Ruime, toegankelijke sanitaire cel  

      met brede schuifdeuren, een  

      enorme verbetering in vergelijking  

      met onze huidige infrastructuur 

o Meer bewegingsruimte rondom het  

      toilet en toiletsteun 

o een inloopdouche op elke kamer 

o voldoende lichtsterkte  

 

 

 

Momenteel is men bezig aan de isolatie van het dak en begin maart verwachten we 

de start van de plaatsing van de ramen. Zo kan men concreter aan de slag met de 

binnenafwerking.  
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➢ Prijs 

 

Voor de vernieuwde kamers werd een dagprijsverhoging aangevraagd. Voor de 

huidige bewoners is een beschermingsmechanisme ingebouwd en bekijkt men dit 

individueel. Een eerste communicatie hieromtrent vindt u in bijgevoegde brief.  

 

 

➢ Bezorgdheden, vragen  

 

In gezonde tijden, zouden we een gezamenlijk informatiemoment plannen voor u 

allen en onmiddellijk kunnen inspelen op uw bezorgdheden. Gezien dit momenteel 

niet mogelijk is, willen we u via deze weg zo goed mogelijk op de hoogte houden.   

 

Het renovatieproces roept bij u misschien vragen op die niet onmiddellijk 

beantwoord worden in deze communicatie. U kan hiervoor o.a. terecht bij Veerle 

Bogaert, diensthoofd wonen (veerle.bogaert@samenouder.be).  

Er wordt in het voorjaar een individueel contact gepland per bewoner om de interne 

verhuisbewegingen te bespreken, waar u uw vragen of opmerkingen persoonlijk kan 

uiten.  

mailto:veerle.bogaert@samenouder.be

