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Betreft: informatie voortgang nieuwbouwplannen 

 

 

Beste buren van Westerholm, 

 

De ontwikkelingen rond het Corona-virus stellen veel activiteiten van ons allen in een 

ander daglicht. De aandacht van Westerholm is in het bijzonder gericht op het voorkomen 

van een Corona-besmetting van bewoners en medewerkers. Daartoe nemen wij 

maatregelen overeenkomstig de richtlijnen die wij ontvangen van RIVM en Actiz, de 

brancheorganisatie voor de ouderenzorg. 

Vanaf vandaag publiceren wij alle nieuwsbrieven die wij hierover schrijven aan bewoners 

en hun contactpersonen, rechtstreeks op onze website. Hiermee is het beleid van 

Westerholm inzichtelijk voor ieder die daarin is geïnteresseerd. 

 

Nieuwbouwplannen 

Niemand weet hoe lang de Corona-crisis zal duren en wat de gevolgen zullen zijn. 

Vooralsnog gaan we door met de voorbereidingen van de nieuwbouwplannen. Dan hoop 

ik voorbereid te zijn zodra het hoogtepunt van de Coronacrisis voorbij is. 

Op 12 november vorig jaar hebben wij het meest recente ontwerp van het gebouw met u 

besproken. Daarna zijn er twee bijeenkomsten geweest met de Klankbordgroep over de 

invulling van de openbare ruimte rond het gebouw. 

De Corona-maatregelen bemoeilijken de communicatie met u allen over de plannen. 

Nadenkend over alternatieven stel ik u het volgende voor. 

 

Digitale communicatie 

Nu het niet mogelijk is om elkaar te ontmoeten, wil ik de plannen graag digitaal met u 

communiceren. Dat vraagt de nodige creativiteit en vooral ook de beschikbaarheid van 

digitale communicatiemiddelen. Mijn vraag aan u allen is of u de beschikking heeft over 

digitale communicatiemiddelen, dat wil zeggen dat u kunt mailen en chatten. Voor 

degenen voor wie dit niet mogelijk is en toch graag mee willen denken, organiseren wij 

een intercomverbinding aan de kopse kant van het gebouw, door aan weerszijden van het 

glas een gespreksruimte te realiseren. 
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Ik nodig u uit om mij voor woensdag 1 april te laten weten als u niet in staat bent digitaal 

te communiceren of als u bezwaren heeft tegen de voorgestelde aanpak. Bent u wel in 

staat om digitaal te communiceren, dan ontvang ik graag voor woensdag 1 april uw 

mailadres. Dit kunt u richten aan info@westerholm. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg, 
directeur-bestuurder 


