
 

  

 

 

Ook in deze bijzondere periode 
gaat het werk door 
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Gendringen is in 
volle gang. Eind september bereikte de bouw van het 
woonzorgcentrum De Oevelgunne het hoogste punt. Dankzij 
diverse werkafspraken gaat het werk in Gendringen ook in 
deze bijzondere periode door. 

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van De Oevelgunne. In januari 
verwachten we de buitenwerkzaamheden, zoals het gevelmetselwerk, 
het plaatsen van de kozijnen en de dakbedekking af te ronden.  

Aan de binnenzijde van het gebouw werkt de aannemer volop aan de 
afbouw werkzaamheden. Het leggen van de wand- en vloertegels 
maakt hier onderdeel van uit.  

Het nieuwe woonzorgcentrum krijgt streeds meer vorm! 

 

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

JANUARI 2021 

Herinrichting Kerkplein 
 
De openbare ruimte rondom het 
Kerplein wordt opnieuw ingericht. De 
gemeente had u graag willen ontvangen 
om u meer te vertellen over de aanpak 
van het Kerkplein. Helaas kon de 
bijeenkomst in verband met het 
coronavirus niet doorgaan In deze 
nieuwbrief vertellen we u daarom graag 
iets meer over dit onderwerp   
 
Voorbereidingen 
Een mooi nieuw gebouw verdient ook 
een mooie omgeving. De afgelopen 
periode is er hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de her- 
ontwikkeling van het Kerkplein in 
Gendringen. 
 
Naar verwachting starten de eerste 
werkzaamheden rondom de 
protestantse kerk in januari 2021. Vanaf 
februari 2021 breiden de 
werkzaamheden zich uit naar andere 
plekken. Als alles volgens planning 
loopt, is het werk rondom de zomer 
2021 klaar.  
 
Meer informatie 
Bent u benieuwd hoe het Kerkplein 
ingericht wordt? Op www.oude-
ijsselstreek.nl vindt u onder gebiedsvisie 
Gendringen verschillende impressies.  

Vragen? 
Heeft u 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). 

 

 

Planning  

Voorjaar 2021 Oplevering gebouw 
Voorjaar 2021 Herinrichting Kerkplein 
Zomer 2021 In gebruikname gebouw 

 
 



 

 
 
 

Wij wensen u een gezond 2021! 
 

 

 

In gebruikname gebouw 
Achter de schermen zijn 
voorbereidingen in volle gang 
Door alle betrokken partijen wordt er hard gewerkt om het nieuwe 
woonzorgcentrum in de zomer van 2021 in gebruik te kunnen nemen. Ook bij 
Azora zijn de voorbereidingen in volle gang.  

Regio manager Jelle Hoogeveen vertelt: "We kijken uit naar het moment dat we 
dit mooie nieuw gebouw mogen betrekken. De voorbereidingen zijn achter de 
schermen al in volle gang. Zo wordt er met werkgroepjes bijvoorbeeld 
nagedacht over de inichting van het gebouw en zijn we gestart met het werven 
van medewekers voor de zorg en facilitair, zodat we direct met een mooi team 
van start gaan in De Oevelgunne. Daarnaast is er een kwartiermaker aangesteld 
en in januari worden de eerste afspraken voor de verhuizing gemaakt. Kortom, 
er is nog genoeg te doen!" 

 

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 
 
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.  

In gebruikname van  
De Oevelgunne  

 

 
 

 
Toewijzing 
appartementen 

 

De Oevelgunne wordt gebouwd voor 
mensen met een zorgvraag. De 
appartementen worden daarom niet 
regulier verhuurd via Thuis in Achterhoek.  
 
Azora wijst de appartementen toe aan  
mensen die op de wachtlijst staan, of 
komen met een WLZ-indicatie via het CIZ 
(Centraal Indicatieorgaan Zorg). 
Daarnaast is er een indicatie nodig voor 
wijkverpleegkundige thuiszorg of een 
WMO-indicatie (via de gemeente) voor 
huishoudelijke zorg.  
 
Op dit momet is er een wachtlijst. Bent u 
geïnteresseerd? Neemt u dan contact op 
met Azora. De appartementen worden 
toegewezen en bemiddeld door de 
cliëntadviseurs van Azora. 
 
Naast appartementen voor Azora en 
Wonion worden er ook appartementen 
voor Estinea gerealiseerd. Deze 
appartementen zijn bestemd voor een 
aantal bewoners uit de Lichtenberg, die 
hun intrek nemen in De Oevelgunne. 
 
De intakegesprekken vinden vanaf half 
januari 2021 plaats. Kandidaten worden 
hiervoor binnenkort benaderd door 
Wonion.  


