24 JULI 2020

Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het plan voor het nieuwe woonzorgcentrum
De Oevelgunne in Gendringen.
Dit is een nieuwsbrief van zorgorganisatie Azora en wooncorporatie Wonion.

De Oevelgunne:
Naam met rijke historie
Alle inwoners van Gendringen zijn
vorig jaar uitgenodigd om een
naam te bedenken voor het
nieuwe woonzorgcentrum.
Winnares
Mevrouw Van der Hoorn kwam
als winnares uit de bus. Zij was
één van de inzenders van de
naam De Oevelgunne. Deze naam
is voor oudere inwoners van
Gendringen duidelijk te herleiden
naar de naam van een huis van
een Havezate dat daar ooit stond.

Contouren De Oevelgunne steeds
duidelijker zichtbaar
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Gendringen is in
volle gang. De bouw duurt ongeveer anderhalf jaar.
In het nieuwe woonzorgcentrum van Gendringen wordt huisvesting
gerealiseerd voor senioren en zorgbehoevenden. Er wordt tevens
ruimte gecreëerd voor buurtfunctie voor inwoners van Gendringen. Het
gehele gebouw wordt zeer energiezuinig gerealiseerd. De bouw
verloopt voorspoedig. We verwachten medio september het hoogste
punt te bereiken. Daarna start de aannemer met
installatiewerkzaamheden en afbouwwerkzaamheden. Na de inrichting
van het gebouw kunnen bewoners rond de zomer van 2021 hun intrek
nemen in De Oevelgunne.

Bouwvak
1 augustus tot en met 23 augustus is het bouwvak. Er
wordt dan beperkt gewerkt. 24 augustus starten de
vakmensen de werkzaamheden weer op.
Wij wensen u een fijne zomer!

De Meulenbeek of De
Oevelgunne?
Bewoners, medewerkers
en vrijwilligers van De
Meulenbeek kregen van
Azora de vraag waar zij
straks willen wonen of
werken.
Azora vindt het belangrijk dat u
woont of werkt op een plek waar
u zich prettig voelt. Daarom vond
er een belangstellingsregistratie
plaats. Dit brengt ook in beeld
hoeveel medewerkers er per
locatie nodig zijn. Om zeker te
zijn van voldoende bemensing
start er in september een
wervingscampagne.
Toewijzing appartementen
De woningen worden naar
verwachting in het laatste
kwartaal van dit jaar toegewezen
aan bewoners. Dit gebeurt op
basis van urgentie en verloopt via
Azora. De toewijzingsgesprekken
voert Wonion. Op dit moment
worden er voor beide locaties
geen problemen verwacht met de
plaatsing van cliënten.

Herinrichting Kerkplein en
omgeving

Aanpak openbare ruimte
bij kerken Gendringen
Een mooi nieuw gebouw verdient een
mooie omgeving. De openbare
ruimte rondom het Kerkplein wordt
opnieuw ingericht. De gemeenteraad
heeft hiervoor in mei extra geld
vrijgemaakt.
De aanpak
De grond onder het Kerkplein wordt
gesaneerd en er wordt een
ondergronds systeem aangelegd voor
infiltratie van het regenwater van de
straten, De Oevelgunne en beide
kerken.

Een kijkje op de bouw
Bent u benieuwd naar de vorderingen van de
bouwwerkzaamheden in Gendringen? Voor het naar binnenlopen
van De Oevelgunne vragen we nog even uw geduld. Naar
verwachting is De Oevelgunne in de loop van 2021 klaar voor
bewoning.
Volg de bouwwerkzaamheden via de webcam

U kunt de bouwwerkzaamheden volgen via de webcam van de
bouwende partij BINX Smartility B.V.:

https://www.ipcamlive.com/gendringen

De parkeerplaatsen komen bij de
kerken zodat er een ruim en groen
plein overblijft dat mooi aansluit bij de
omgeving.
Het werk wordt eind dit jaar gestart
en moet klaar zijn in het begin van
2021.
Meer informatie
In het najaar organiseert de
gemeente een informatiebijeenkomst
over de herinrichting van het
Kerkplein. Heeft u nu al vragen over
de herinrichting van het Kerkplein?
Neemt u dan gerust contact op met
Gerben van der Steen, projectleider
van de gemeente (0315-292 292).

Meer informatie
Wonion via Marcel van Bodegraven of
Leon Klein Gunnewiek:
T. (0315) 69 60 00
E. m.vanbodegraven@wonion.nl of
L.KleinGunnewiek@wonion.nl of
via Azora: info-mmpostel@azora.nl

Planning
September 2020
Voorjaar 2021
Voorjaar 2021
Zomer 2021

Hoogste punt
Oplevering gebouw
Oplevering Kerkplein
In gebruikname gebouw

https://www.ipcamlive.com/gendringen

Deze nieuwsbrief wordt verspreid
onder bewoners en omwonenden van
het woonzorgcentrum en digitaal aan
verenigingen en organisaties
in Gendringen en omgeving.
Wilt u de nieuwsbrief (digitaal)
ontvangen? Mail dan naar
info@wonion.nl. Alle informatie kunt
u ook nalezen op www.azora.nl en
www.wonion.nl/projecten.

