
Aan de omwonenden van locatie Het Uitjeroon  

 

Betreft: Renovatie Het Uiterjoon 

Datum:  25 oktober 2021 

 

 

 

Beste buren,  

 

U heeft het vast al wel gehoord: Het Uiterjoon gaat renoveren.  

Het Uiterjoon werd in 1979 in gebruik genomen en was destijds een modern gebouw. Maar 

nu is het verouderd en hebben niet alleen weer en wind hun sporen nagelaten, maar het 

gebouw kost ook veel energie. Met als gevolg dat ook bijvoorbeeld diverse installaties e.d. 

vernieuwd moeten worden.  

 

Respect, waar Het Uiterjoon deel van uitmaakt, wil de renovatie aangrijpen om een gebouw 

te ontwerpen dat zich meer openstelt voor en naar u, als medebewoners van de wijk. Waar 

u makkelijk even binnenloopt om een kopje koffie te drinken. En waar u gebruik kunt maken 

van diverse (zorg)voorzieningen. Het nieuwe Uiterjoon wordt een woonzorgcomplex 

bestaande uit een verpleeghuis ‘nieuwe stijl’ (met gezamenlijke huiskamers) en 

huurappartementen voor senioren.  

 

Om welke gebouwen gaat het?  

Respect renoveert alleen de eerste twee gebouwen, in de wandeling Gebouw 1 en 2 

genoemd. Dat is het bouwdeel direct naast de Vissershavenweg en het bouwdeel waar zich 

nu de entree met receptie bevindt. De andere twee wat verder gelegen gebouwen zijn geen 

eigendom van Respect, maar van Woningcorporatie Staedion.  

 

Het ontwerp van Het nieuwe Uiterjoon 

Het ontwerp wordt momenteel nog afgestemd met de Cliëntenraad, daarom kunnen er nog 

geen plattegronden of afbeeldingen getoond worden. Maar een paar uitgangspunten liggen 

al vast. Zo blijft het gebouw even hoog als nu. Alle loopbruggen verdwijnen. Op de 

zorgetages komen woongroepen met een gezamenlijke huiskamer en keuken. De begane 

grond wordt helemaal anders ingedeeld, zodat deze meer uitnodigend wordt voor bezoekers 

en buren zoals u. Als het definitief ontwerp van Het nieuwe Uiterjoon klaar is, ontvangt u 

een uitnodiging voor een presentatie daarvan.  

 

De verhuizingen 

De renovatie kan niet in bewoonde staat worden uitgevoerd. Alle bewoners verhuizen 

daarom naar tijdelijke huisvesting. De bewoners van de zelfstandige huurappartementen zijn 

in de afgelopen tijd al verhuisd. Op 3 november 2021 verhuizen de mensen van Het Anker 

(ouderen met dementie) naar hun tijdelijke locatie: De Eshoeve aan de Doorniksestraat. Op 

10 en 11 november 2021 verhuizen de overige bewoners naar hun tijdelijke locatie: het 

Novotel aan de Johan de Wittlaan. In de dagen erna worden ook andere zaken uit het 

gebouw gehaald of gereed gemaakt voor de renovatie.  

Het kantoor van Respect Thuiszorg team Scheveningen-Dorp verhuist per 8 november 2021 

tijdelijk naar de Duinstraat 23.  
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Werkzaamheden 

In de tweede helft van november beginnen de werkzaamheden in het lege Uiterjoon. De 

renovatie duurt naar verwachting tot in het eerste kwartaal van 2023. De meeste 

werkzaamheden vinden binnen plaats, maar ook buiten zal er aan het gebouw worden 

gewerkt. Overlast proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, maar zal soms onvermijdelijk 

zijn. Wanneer de aannemer is geselecteerd, zal deze u nader informeren over de 

werkzaamheden.  

 

Terugverhuizen 

In het tweede kwartaal van 2023 kunnen bewoners die dat willen, weer terugverhuizen naar 

Het nieuwe Uiterjoon. Ook is er ruimte voor nieuwe bewoners met een indicatie voor het 

verpleeghuis en voor nieuwe huurders.  

 

Meer informatie 

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben over de renovatie, dan kunt u 

mailen naar nieuwuiterjoon@respectzorg.nl. Op www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon vindt u 

alle informatie die op dit moment bekend is. Op die pagina vindt u ook de laatste 

nieuwsbrieven over de renovatie.  

 

Heeft u vragen over de (thuis)zorg- en dienstverlening van Respect, dan kunt u op 

werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met de medewerkers van het 

Servicebureau via (070) 306 91 70 of via servicebureau@respectzorg.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Klaas Smilde  

Raad van Bestuur 
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