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Informatiebijeenkomst Het Uiterjoon, voor bewoners  

16 januari 2020 

 

Welkomstwoord – Arjan Kaashoek 

Gespreksleider Arjan Kaashoek heet iedereen van harte welkom en stelt zichzelf 

voor: hij werkt bij een bureau dat is gespecialiseerd in communicatie over 

bouwprojecten. Hij is door Respect gevraagd om de communicatie over de 

vernieuwing van Het Uiterjoon goed te organiseren. Vandaag zal hij deze 

bijeenkomst in goede banen leiden. Hij vertelt hoe het programma eruit ziet. Het 

doel van de bijeenkomst is bewoners, en hun eerste contactpersonen, te 

informeren over de vernieuwingsplannen voor gebouw 1 en 2 van Het Uiterjoon. 

Arjan geeft het woord aan Klaas Smilde, bestuurder van Respect.  

Aanleiding 

Klaas legt uit waarom het noodzakelijk is dat Het Uiterjoon wordt vernieuwd. 

“Onlangs hebben we ons 40-jarig bestaan gevierd. Het gebouw heeft nog steeds 

dezelfde installaties en voorzieningen als 40 jaar geleden en is flink verouderd. 

Het voldoet niet meer aan de eisen van nu. Respect wil graag een duurzaam en 

energiezuinig gebouw, dat weer 40 jaar mee kan. Daarom gaan we renoveren.” 

Arjan voegt hieraan toe dat deze renovatieplannen alleen gelden voor gebouw 1 

en 2, omdat gebouw 3 en 4 eigendom zijn van Staedion. 

 

Gewenste eindsituatie 

Klaas: “De toekomst van de ouderenzorg draait om verbinding en samen 

vormgeven. Het vernieuwde Uiterjoon krijgt een open en lichte entree, met een 

leuke ontmoetingsplek waar ook de wijk welkom is. Allerlei functies die nu 

verspreid door het gebouw zitten – zoals kapper, pedicure, fysiotherapie en 

prikpost – willen we op de begane grond samenbrengen. Het restaurant dat nu 

op de 8e verdieping zit gaat naar beneden. Dat heeft ook met brandveiligheid te 

maken.”  

“De woningen worden energiezuinig en modern. In de nieuwe situatie komen 
een aantal huurappartementen in de vrije sector terug. Daarnaast misschien 
een aantal sociale huurappartementen, met zorg op afroep. De rest bestaat 

grotendeels uit kamers voor verpleeghuiszorg. Deze kamers maken deel uit 
van ‘woongroepen’. De bewoners hebben nog steeds een eigen kamer. De 

pantry (keukentje) verdwijnt, hier krijgen ze een moderne badkamer met een 
prettige indeling voor terug. De woongroepen hebben een gezamenlijke 
huiskamer, waar samen wordt gekookt en gegeten. Dit is vergelijkbaar met 

de situatie in Het Anker, op de 2e verdieping.”  
 

Wat nog onduidelijk is 

Klaas laat weten dat de gewenste eindsituatie nog niet helemaal rond is. “We 

vinden het belangrijk om u vroegtijdig te informeren, ondanks dat nog niet alles 

vaststaat.” Zo zijn de exacte aantallen voor de verschillende woningtypen nog 

niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de indeling van het gebouw gaat 
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worden. De plannen worden dit jaar verder uitgewerkt, zodat hier snel meer 

duidelijk over komt.  

Overgang naar de nieuwe situatie  

Klaas: “Hoe de overgang naar de nieuwe situatie verloopt weten we ook nog 

niet. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het vinden van vervangende 

huisvesting. Als we voor iedereen vervangende huisvesting kunnen vinden, 

renoveren we in één keer. Anders doen we het gefaseerd. Onze voorkeur gaat uit 

naar alles in één keer renoveren. Dan zijn we sneller klaar en is er de minste 

overlast.” 

Als de renovatie in één keer plaatsvindt, verhuizen de bewoners naar een andere 

locatie van Respect of van een andere zorgaanbieder. De huurders van de 

inleunwoningen verhuizen naar elders. Wanneer de renovatie in fasen 

plaatsvindt, kunnen bewoners en huurders mogelijk intern verhuizen, dus binnen 

de gebouwen van Het Uiterjoon.  

Klaas benadrukt dat bewoners en huurders in alle gevallen recht op terugkeer 

hebben. Als ze dat willen, tenminste. De ervaring leert dat veel mensen in 

vergelijkbare renovatieprojecten liever niet twee keer verhuizen. Terugkeren 

mag, maar hoeft dus niet. In de loop van 2020 komt er met elke bewoner en hun 

contactpersoon een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te verkennen. 

Planning 
Klaas: “Dit jaar gebeurt er nog niets met de woningen. In de tweede helft van 

2021 moet iedereen verhuisd zijn. Als de renovatie in één keer kan, duurt de 
verbouwing ongeveer 1,5 jaar.”  
 

Communicatie  
Respect vindt het belangrijk om de bewoners goed op de hoogte te houden. 

Daarom verschijnt er minimaal 1x per kwartaal een nieuwsbrief. Bewoners 

krijgen deze gewoon in de brievenbus. Nieuwsbrieven en overige nieuwtjes zijn 

ook op de website te vinden: www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon.    

Verder komt er een klankbordgroep waarin bewoners kunnen meedenken over 

de renovatie en de gewenste eindsituatie. Bewoners ontvangen nog een 

uitnodiging voor deelname aan deze groep.  
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Vragen  

Is het al duidelijk waar die vervangende woonruimte is?  

Nee, daar zijn we op dit moment nog druk mee bezig. We doen ons uiterste best 

om bewoners zoveel mogelijk te huisvesten op Scheveningen of elders in Den 

Haag.  

Hoeveel mensen wonen hier op dit moment? 

Inclusief het Anker en de inleunwoningen gaat het om ongeveer 130 mensen, in 

de gebouwen 1 en 2.  

Krijgen bewoners na de renovatie weer dezelfde woning terug?  

Nee, dat is nog niet duidelijk. We weten nog niet hoe de nieuwe indeling precies 

gaat worden.  

Gaat de huur omhoog? 

Ook dat weten we nog niet. 

Behoudt Het Uiterjoon zijn uitstraling? Als je binnenloopt voel je meteen 

dat het hier gezellig is; er hangt een persoonlijke, warme sfeer. Blijft 

dat? 

De sfeer maken we met elkaar. Net als u vinden wij het ook heel belangrijk dat 

het hier gezellig is, niet alleen voor de bewoners maar ook voor de buurt. Met 

elkaar gaan we er alles aan doen om te zorgen dat hier straks nog steeds een 

goede sfeer is.  

Mijn vrouw en ik zijn 54 jaar getrouwd. Zij heeft dementie en ik heb een 

andere kwaal. Nu zijn we in aparte kamers geplaatst. Komen er straks 

meer tweepersoonskamers?  

Goede vraag, dit is een van de onderwerpen die we aan het onderzoeken zijn. 

Hier wordt heel serieus naar gekeken. Ook in de situatie die u beschrijft, waarbij 

de één specifieke zorg nodig heeft en de ander vitaler is.  

Als het restaurant hier weggaat, kan er dan iets anders terugkomen op 

de 8e verdieping waar we van het zee-uitzicht kunnen genieten? 

Deze vraag horen we vaker. We kunnen het nog niet beloven, maar we weten 

dat dit heel belangrijk is voor u, dus we gaan serieus bekijken of dit mogelijk is.  

In de zomer wordt het heel warm hier. Gaan jullie daar ook iets aan 

doen? 

Ja. Klimaatbeheersing is onderdeel van het duurzamer maken van het gebouw. 

We weten nog niet wat de exacte oplossing wordt, maar het is duidelijk dat we 

hier iets aan gaan doen.  

Ligt de planning al helemaal vast? 

Het kan zijn dat we iets eerder of iets later beginnen, maar in de tweede helft 

van 2021 zijn we zeker begonnen. 

De liften hebben te vaak storing en het duurt soms lang voor ze worden 

gerepareerd. Wordt dit verbeterd? Denk aan een huishoudelijk 
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reglement, dat voorschrijft hoe snel een lift gerepareerd moet worden?  

We gaan alle liften vervangen. Doordat de huidige liften zo oud zijn, komt het 

weleens voor dat bepaalde onderdelen niet op voorraad zijn. Dat probleem speelt 

straks niet meer.  

Moet de hele woning leeg?  

Ja. De bewoners van de verpleeghuiskamers worden hierbij uiteraard begeleid, 

zij krijgen hulp om dat te organiseren.  

Wie betaalt de kosten voor de verhuizing? 

De bewoners van de verpleeghuiskamers hebben recht op een 

verhuiskostenvergoeding. Dat is wettelijk geregeld.  

Het is toch al bekend dat dementerende ouderen naar Bosch & Duin 

gaan? Binnen Respect is vast allang besloten dat bewoners van Het 

Anker daarheen gaan. 

Dit is zeker nog niet besloten. Het is wel één van de opties, maar er zijn nog 

meer mogelijkheden. Zodra we weten wat de mogelijkheden zijn, gaan we met u 

in gesprek.  

Bronovo gaat sluiten – is het mogelijk dat we daar kunnen verblijven?  

Een goed idee, we hebben hier zelf ook aan gedacht en zijn daarover in gesprek. 

Maar die gesprekken lopen nog en het is nog lang niet duidelijk of dit zou 

kunnen.  

Worden er nu al vrijesectorhuurwoningen elders vrijgehouden? 

Nee, daarover zijn we nog in gesprek. Wel is het zo dat de inleunwoningen hier 

in Het Uiterjoon alleen nog voor tijdelijke huur worden aangeboden.  

Wat is Gebouw 1, 2, 3 en 4?  

Gebouw 1 en 2 zijn de bouwdelen die het dichtst bij de Vissershavenweg zitten. 

Hier bevinden zich ook de receptie en het restaurant. Via de loopbrug kom je in 

Gebouw 3 en daarnaast ligt Gebouw 4. Gebouw 3 en 4 zijn eigendom van 

Staedion.  

Verandert de oppervlakte van de kamers?  

Niet de totaaloppervlakte. Wel verdwijnt het keukentje en komt er een moderne 

badkamer.  

Ik heb gehoord dat er tussen Het Uiterjoon en de boulevard gebouwd 

gaat worden. Hoe zit dat? Houden we nog wel ons uitzicht? 

Hier zijn inderdaad bouwplannen voor. Wij hebben daar geen invloed op, het 

gaat niet om onze grond.  

Mogen bewoners straks in de woongroepen ook op hun eigen kamer 

eten als ze dat liever willen? 

Natuurlijk, privacy vinden wij ook heel belangrijk. Dus als bewoners liever op hun 

eigen kamer eten, dan kan dat.  
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Waar eten bewoners van Gebouw 3 en 4 straks? Zij komen immers ook 

naar dit restaurant.  

In de nieuwe situatie kunnen zij in het nieuwe café beneden terecht. Over de 

tijdelijke situatie tijdens de renovatie gaan we nog in gesprek met Staedion, de 

eigenaar van Gebouw 3 en 4.  

Hoe ziet zo’n gefaseerde renovatie eruit? 

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: per etage of per zoveel kamers. We 

kiezen in dat geval voor de optie die de minste overlast geeft.  

‘Verbinding met de wijk’ klinkt mooi, maar hoe voorkom je dat het 

beneden te druk wordt met passanten, waardoor er te weinig plek 

overblijft voor bewoners? In de zomer is het hier best druk. En kunnen 

mensen dan zomaar naar boven lopen? Dat kan diefstal in de hand 

werken.  

Wij verwachten dat het meevalt met toevallige passanten, maar we houden dat 

natuurlijk goed in de gaten. Indien nodig nemen we maatregelen.  

En we zorgen er sowieso voor dat mensen niet zomaar naar boven kunnen lopen.  

 

In de toekomst zullen er meer bewoners komen met lichamelijke 

klachten en/of met dementie. Hoe willen jullie daar mee omgaan? 

Kundig personeel is heel belangrijk. We weten allemaal dat de druk op de 

arbeidsmarkt enorm is, dus we gaan ervoor zorgen dat we goed personeel 

aantrekken en behouden. 

De renovatie is dan ook geen reden om personeelsleden te ontslaan. We hebben 

dit ook al aan onze medewerkers verteld.  

Wordt de cliëntenraad ook bij de plannen betrokken? 

Zeker. Met de cliëntenraad loopt een eigen, formeel overleg. Daarnaast willen we 

bij de nieuwe klankbordgroep graag een of twee leden van de cliëntenraad 

betrekken.  

Hoe zit het met de brandveiligheid in de gangen? Denken jullie ook na 

over waar we straks onze scootmobiel kunnen neerzetten?   

Zeker. 40 jaar geleden had niemand bedacht dat er scootmobielen zouden 

komen, die zijn na die tijd uitgevonden. Gelukkig maar! We verwachten dat meer 

en meer bewoners die zullen gebruiken en daar gaan we zoveel mogelijk 

rekening mee houden.  

 

 

 


