Nieuwsbrief
Haren, 26 maart 2021
Geachte bewoners en contactpersonen,
De corona-uitbraak bij Westerholm is beëindigd. Er zijn geen besmette bewoners meer en op
dit moment verblijft geen enkele bewoner in quarantaine. Helaas heeft de corona-uitbraak
aan 2 bewoners het leven gekost. Dat stemt ons verdrietig en maakt dat we met enige reserve
blij zijn dat de uitbraak is beëindigd.
Weer terug naar normaal
De afgelopen week is het restaurant weer geopend. Vanaf maandag 29 maart a.s. kunt u weer
gezamenlijk koffiedrinken in de grote zaal. Ook zullen langzamerhand activiteiten worden
opgepakt. Bezoek aan de kapper op afspraak is mogelijk, evenals het boodschappen doen in
het winkeltje. Let u er dan wel op dat u met niet meer dan 1 persoon tegelijk het winkeltje
betreedt.
Hoewel de corona-uitbraak is beëindigd, is de pandemie in ons land nog niet voorbij en zullen
we de landelijke richtlijnen blijven volgen. Dat betekent dat de bezoekregeling van kracht blijft
en de hygiëneregels blijven gelden. We hopen dat vaccinaties ons de vrijheid gaan geven die
we met z'n allen zo vurig wensen. De verwachting is dat halverwege april de vaccinatiegraad
van bewoners een omvang heeft bereikt die een verdere terugkeer naar het oude normaal
mogelijk maakt. Zodra dat het geval is zullen we u hierover informeren.
Ervaringen delen
Wellicht heeft u behoefte om uw ervaringen in de afgelopen tijd met elkaar of met ons te
delen. Jiska Keizer en ik zullen komende week maandag- en dinsdagmorgen aanwezig zijn
tijdens het koffiedrinken. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om individueel uw ervaringen met
ons te delen. Dan kunt u ons aanspreken in de wandelgangen of een afspraak maken via de
receptie.
Ontwikkelingen nieuwbouw
De nieuwbouw vordert gestaag. Zoals u heeft kunnen zien zijn de schoolgebouwen gesloopt
en is het terrein gereed gemaakt voor de daadwerkelijke bouw. De afgelopen 2 weken zijn alle
bronnen geboord voor de warmtepompen van de appartementen. Komende week wordt
begonnen met de verdere inrichting van de bouwplaats en het ontgraven van de bouwput. In
de week van 5 april beginnen we met het boren van funderingspalen, dit zal ongeveer 4
weken duren. Aansluitend worden de funderingsbalken gestort. Vanaf dat moment zijn de
contouren van de nieuwbouw duidelijk zichtbaar op het terrein. Ook wordt gestart met de
aanleg van het nieuwe riool in de groenstrook langs het bestaande gebouw. Het is raadzaam
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voor bewoners van de begane grond om de deur naar buiten gesloten te houden gedurende
de werkzaamheden. De brievenbus is verplaatst naar de Irenelaan.
De hoofdingang wordt gesloten en wordt ingaande a.s. maandag verplaatst naar het
Westerhuys, voor de duur van de bouw. Hierover bent u reeds geïnformeerd.
Modernisering bestaand gebouw
De plannen om het bestaande gebouw op te knappen beginnen vorm te krijgen. Zodra de
voorbereidingen zover zijn dat we ze met u kunnen delen, zullen we u hierover informeren.
Ongemak en overlast
De komende tijd zullen we geregeld keuzes moeten maken voor praktische zaken die om een
oplossing vragen. Dat geldt voor de nieuwbouw èn voor de modernisering van het bestaande
gebouw. Daarbij staat uiteraard het belang van een fijne en veilige woonomgeving voor u
allen bovenaan. We maken geen onderscheid tussen hoofdgebouw en het Westerhuys, tenzij
er redenen zijn om het wel te doen.
Sommige bewoners van het Westerhuys verwachten dat de tijdelijke verplaatsing van de
hoofdingang naar het Westerhuys tot ongewenst bezoek en mogelijke onveiligheid zal leiden.
We hebben alle opties voor de tijdelijke hoofdingang tegen elkaar afgewogen en dit is de
meest vanzelfsprekende oplossing: het is immers een bestaande ingang.
Dit zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat meer mensen gebruik zullen maken van de
algemene ruimten van het Westerhuys. Mocht het zo zijn dat er inderdaad sprake zal zijn van
ongewenst bezoek dat ongecontroleerd door het gebouw gaat zwerven, dan zullen we
uiteraard maatregelen nemen. Vooralsnog is het niet vanzelfsprekend om de toegangsdeuren
gesloten te houden, omdat dit niet passend is voor het bezoek van en aan bewoners van
Westerholm.
Graag blijven we met u in gesprek over alle praktische zaken die zich de komende tijd gaan
voordoen. Niet altijd zal het mogelijk zijn om met iedere wens rekening te houden, wel leggen
we graag uit om welke reden we tot een keuze zijn gekomen en kijken we altijd of we het nog
beter op maat kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
directeur-bestuurder
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