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Nieuwsbrief maart 2019
Ontwikkelingen nieuwe vestiging.
Degene die langs onze toekomstige nieuwe vestiging rijden, zien nog steeds een noodvoorziening
aan de grachtenkant Dit ten behoeve van de vervanging van de riolering, onder ons deel van het
pand.
Die noodoplossing is deels aangebracht op de plaats, waar onze nieuwe entree is gepland. Er is een
vergunning om de riolering anders aan te sluiten, maar de verhuurder heeft nog steeds niet een
opdracht hiervoor gegeven.
Wij kunnen dus de aannemer geen opdracht geven om te beginnen met de oprit naar onze nieuwe
entree en het plaatsen van een toegangsdeur.
De aannemer gaat ervan uit, dat na de gegeven opdracht tot verbouwing, nog circa 3 maanden nodig
zijn om alle verbouwingen te realiseren.
Dan gaat het om muurtjes slopen, nieuwe muurtjes op een andere plek opbouwen, elektrische
leidingen verleggen en nieuwe leidingen trekken, de bestaande badkamer strippen etc.
We maken ons als bestuur zorgen over het lopende proces en vooral de voortgang. In een eerdere
fase gingen wij ervan uit dat de bouw- en inrichtingsactiviteiten eind mei zouden zijn afgerond en we
in juni onze nieuwe vestiging zouden kunnen gaan betrekken.
Het wordt zo langzamerhand kort dag en als er aan het eind van de maand geen knopen worden
doorgehakt en de werkzaamheden op korte termijn worden gestart, wordt het een oplevering na de
schoolvakanties.
We kunnen als bestuur geen ijzer met de handen breken en doen er alles aan om snelheid in het
proces te krijgen. Dat we daarbij afhankelijk zijn van andere partijen, die klaarblijkelijk minder haast
hebben of de urgentie niet zien, is te betreuren.
Inrichting nieuwe pand.
Los van de bouwperikelen en de start daarvan, moeten we ook op andere terreinen meters gaan
maken. We moeten 5 douchecabines gaan bestellen en zorgen dat die worden aangesloten. Onder
andere op het nieuwe riool.
Nieuw meubilair moet worden besteld voor de bewonerskamers, de woonkamer, de stilteruimte, de
ontvangstruimte, de administratie en de ruimte voor de vrijwilligers.
Alle ruimten dienen voorzien te worden van een nieuwe PVC-vloer. De keuken moet worden
aangepakt en capaciteit van de keuken en keukeninventaris dient aangepast te worden aan 5
bewoners.
In principe willen we zoveel als mogelijk Almeerse bedrijven benaderen, echter de prijs is uiteraard
voor ons ook een belangrijke indicatie.
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Door een tweetal studenten van de opleiding tot binnenhuisarchitect, ondersteund door een
gepensioneerd binnenhuisarchitect, is begin van dit jaar een presentatie gegeven over de aankleding
van het pand en adviezen over de verdere inrichting van de kamers en andere ruimten.
Door een aantal vrijwilligers en bestuursleden is gereageerd op de presentatie en aangegeven waar
wijzigingen dienden plaats te vinden.
Op 21 maart hebben we een nieuwe presentatie gekregen van de definitieve voorstellen van beide
studenten. Die presentatie voegen we als bijlage bij deze nieuwsbrief, zodat je een indicatie hebt
van voorgestelde kleurstelling en andere zaken.
Hoe nu verder?
We gaan op korte termijn de volgenden zaken regelen:
-

afspreken wanneer de werkzaamheden aan de toegangsdeuren en oprit kunnen starten;
afspreken wanneer de interne verbouwingen gaan starten en wanneer wordt verwacht dat
deze zijn afgerond;
Opdracht geven tot het opvragen van offertes voor de inrichting van het pand;

Op basis van de ontvangen offertes wordt een investeringsbegroting gemaakt en daarin wordt
vastgelegd, welke zaken we binnen onze financiële mogelijkheden kunnen realiseren.
De definitieve investeringsbegroting wordt besproken met de coördinatoren en vervolgens stelt het
bestuur die begroting vast.
Met leveranciers zullen dan afspraken worden gemaakt, wanneer goederen worden afgeleverd.
Daarvoor zal een tijdschema worden ontwikkeld en op basis van de opleveringsdatum van de
aannemer en de leveringstermijnen van de leveranciers, zal een voorlopige datum worden
vastgesteld waarop het Hospice zal worden geopend.
Als we redelijk zicht hebben op de voortgang, zal er een draaiboek worden gemaakt voor de
overgang van de Bun᷈ uellaan naar de nieuwe vestiging.
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Daarnaast moeten we ook een datum gaan vaststellen voor de officiële opening van het pand en
uiteraard daarvoor de nodige mensen uitnodigen.
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