
Project op stoom ondanks corona
Achter de schermen is afgelopen maanden hard doorgewerkt aan de plannen
voor de renovatie van Het Uiterjoon. Gelukkig heeft de coronacrisis niet voor
vertraging gezorgd. Via beeldbellen etc. is er gewoon doorgewerkt. We hebben
inmiddels een projectstructuur opgezet en zijn momenteel bezig met het
samenstellen van een ontwerpteam. Als bewoner zult u vanaf september meer
horen over de planvorming.

Veel aanmeldingen Klankbordgroep 
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we een mooi aantal
aanmeldingen ontvangen voor de Klankbordgroep. In juli vindt de bekendmaking
van de selectie voor de Klankbordgroep plaats. Daarna krijgen de geselecteerde
deelnemers een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Die vindt naar
verwachting plaats in september. 

De Klankbordgroep is een afvaardiging van diverse doelgroepen die te maken
hebben met de renovatie van Het Uiterjoon. Denk aan bewoners met zorg,
huurders, vrijwilligers, medewerkers, mantelzorgers en cliëntenraadsleden. De
Klankbordgroep wordt regelmatig bijgepraat over de voortgang van het project.
Ook leggen we graag onderwerpen aan de Klankbordgroep voor, zoals de
inrichting van de begane grond.

Respect informeert u in deze nieuwsbrief over de renovatieplannen van
zorglocatie Het Uiterjoon in Scheveningen.

Nieuwe woonconsulent
Gerardina Casteleijn is de
nieuwe woonconsulent voor de
huurders in Het Uiterjoon. Haar
voorganger Natasha Aaldijk heeft
Respect verlaten voor een
andere baan.

Nieuwsbrief juli 2020



Iedereen kan meedenken
Ook als u niet in de Klankbordgroep zit, kunt u meedenken over Het nieuwe Uiterjoon. In het najaar
organiseren we een workshop waar iedereen welkom is. We doen dit in een ruimte waarbij we de 1,5
meter goed in acht kunnen nemen. Meer informatie hierover krijgt u na de zomervakantie.

Informeren omgeving
Als goede buur willen we ook de
omwonenden van Het Uiterjoon
informeren over de
renovatieplannen. In het 4e
kwartaal organiseren we voor hen
een bijeenkomst.

We wensen u een fijne zomer in alle gezondheid toe!

Heeft u vragen over Het nieuwe Uiterjoon? Vraag het aan uw contactpersoon van Respect of stuur een mail naar
nieuwuiterjoon@respectzorg.nl. U kunt de informatie zoals presentaties en nieuwsbrieven ook terugvinden op onze website

www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon


