
De architecten over 
Het nieuwe Uiterjoon
Prent-Landman Architecten uit
Scheveningen gaan Het nieuwe Uiterjoon
ontwerpen. Een eerste kennismaking.  

In gebouw De 4Master aan de Tweede Haven zit het
architectenbureau dat Het nieuwe Uiterjoon gaat
ontwerpen. Vanuit het bureau werken Nienke Ettema
en Remco Landman aan de opdracht. Het bureau heeft
in Den Haag al veel ontworpen voor zorgorganisaties.
Wat valt hen op aan het huidige Uiterjoon? Remco
Landman: “Het Uiterjoon staat op een geweldige locatie.
Je hebt uitzicht naar zee, haven en de stad. Dat willen
we voluit benutten in ons ontwerp, dus veel uitzicht,
veel daglicht én de gezellige uitstraling die ook binnen in
het gebouw terugkomt.” 
 
Veel bewoners hechten aan het uitzicht op de achtste
verdieping. Het restaurant gaat daar weg. De architect:
“We zijn aan het bekijken of we toch een plek met
uitzicht kunnen maken, ook al is het dan wat lager.” De
architecten doen hun best om zoveel mogelijk rekening
te houden met de wensen van de mensen die in Het
nieuwe Uiterjoon wonen en werken. Landman:
“Gezelligheid, je thuis voelen, dat is belangrijk. En echt
Schevenings, natuurlijk!”

Begin 2021 definitief besluit
over huisvesting en renovatie

Dit jaar heeft Respect hard gezocht naar vervangende
huisvesting, met als doel dat het Uiterjoon in één keer
kan worden gerenoveerd. Er zijn veel opties
onderzocht, maar door verschillende redenen konden
deze niet doorgaan, bijvoorbeeld omdat het niet
binnen de tijd paste. Bestuurder Klaas Smilde: “Begin
dit jaar hebben we aangegeven dat als het niet lukt om
tijdig vervangende huisvesting te realiseren, wij dan
moeten terugvallen op de optie om gefaseerd te
renoveren. Maar we geven de hoop nog niet op. De
zoektocht naar vervangende huisvesting gaat door. Wij
streven ernaar om eind januari 2021 hierover meer
duidelijkheid te hebben.”

Website over Het nieuwe
Uiterjoon vernieuwd

Heeft u vragen over de renovatieplannen? De website
over het nieuwe Uiterjoon is flink uitgebreid. Hier vindt
u informatie over de aanleiding, de uitgangspunten
voor het vernieuwde gebouw, uw rechten en
contactinformatie. En net als voorheen kunt u hier ook
eerdere bewonersbrieven en nieuwsbrieven
terugvinden. Handig, ook voor uw mantelzorger of
contactpersoon. 
Kijk op www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon

Respect informeert u in deze nieuwsbrief over de renovatieplannen en vervolgstappen van
zorglocatie Het Uiterjoon in Scheveningen.
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Wedstrijd: Een mooi aandenken
aan Het huidige Uiterjoon!

Met Het nieuwe Uiterjoon nemen we op termijn
afscheid van het huidige gebouw, waar u vele
herinneringen aan heeft. Misschien kwam u hier al
toen u er zelf nog niet eens woonde, om familie of
vrienden te bezoeken. We nodigen u nu van harte uit
om iets moois met uw herinneringen te doen. Denk
aan een fotocollage of een bijzonder verhaal wat u
wellicht met anderen wilt delen. Of misschien kunt u er
een origineel kunstwerk, schets of schildering van
maken. 
 

Tot 1 februari verzamelen we alle inzendingen. Daarna
stellen we de mooiste, of meest bijzondere
inzendingen tentoon, of we bundelen deze op een
andere manier. Degene die de meest originele
inzending heeft gemaakt belonen we met een
smakelijke traktatie! 

Meedoen kan via activiteitenbegeleider Ilona den
Hollander. U kunt haar op locatie aanspreken of via de
mail bereiken via i.denhollander@respectzorg.nl 

U doet toch mee?

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021!

Klankbordgroep komt alsnog
bijeen, via videobellen

Vanwege corona kon de Klankbordgroep die
meedenkt over de renovatie nog niet bij elkaar komen. 

Wel hebben we een beknopte enquête
gehouden onder de leden van deze Klankbordgroep.
We gaan nu alsnog via videobellen een eerste
bijeenkomst houden in het nieuwe jaar. Daarin maken
de leden kennis met elkaar en bespreken we de
uitkomsten uit de enquête. Wordt vervolgd!


