
Op 25 juni en 28 oktober zijn er informatiebijeenkomsten geweest over de nieuwbouw van 
Het Wooldhuis. Hiervoor zijn cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers, buren en andere 
relaties uitgenodigd. Mooi om te zien dat betrokkenen in grote getale komen; dat laat een 
nauwe betrokkenheid bij dit project zien. 
 
Tijdens de bijeenkomsten stelden mensen vragen, gaven tips en uitten ook hun zorgen. Wij 
waarderen het dat er zo wordt meegedacht en proberen rekening te houden met de wensen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat wij gebonden zijn aan het bestemmingsplan, financiering én 
de toekomst. Onderzoek laat zien dat de zorgvraag steeds zwaarder wordt. Het Zand richt 
zich dan ook volledig op de verpleeghuiszorg. Dit ziet u terug in de ruime opzet van de 
huiskamers, gangen e.d. Alle ontwikkelingen hebben wij meegenomen in het voorlopig 
schetsontwerp.  
 
Hieronder geven wij een overzicht van de meest gestelde vragen en onze reactie daarop. 
 
Vragen 
 
Eerste schetsontwerp gebouw 
Vraag:  De studio’s zijn kleiner dan de sommige bestaande. Waarom? 
Antwoord:  We maken binnen de beschikbare ruimte keuzes. Vanwege de zwaardere zorg in 

de nabije toekomst is gekozen voor ruimte gangen met zitjes en grote 
huiskamers. Wij zien het hele huis als ruimte van en voor de bewoners.  

 
Vraag:  Er is geen ruimte voor een aparte slaapkamer. Dit is in verband met privacy niet 

prettig. Bovendien motiveert dat sommige cliënten niet om uit bed te gaan. Kan 
dat anders? 

Antwoord:  Gezien de verwachte, zwaardere zorg is gekozen voor ruimte gangen met zitjes 
en grote huiskamers. We gaan voor verpleeghuiszorg bouwen, wel zullen we 
kijken waar maatwerk mogelijk is door bijvoorbeeld 2 studio’s als 1 appartement 
aan te bieden. Hierbij houden wij rekening met de huidige situatie; woont u nu in 
het Wooldhuis als huurder of als echtpaar dan zullen we hier naar kijken. 
 

Vraag:  Krijgen de studio’s een eigen (Frans) balkon? 
Antwoord:  Dat is in dit stadium nog niet bekend. Wij begrijpen dat dit een wens is en nemen 

dit mee in de overwegingen.  
 
Vraag:  In de schets is bedacht dat dagbesteding in het restaurant plaats kan vinden. Kan 

de Heerenbrink beschikbaar blijven hiervoor? Er zijn namelijk bijeenkomsten die 
niet passen in een restaurant setting en door de WMO-dagbesteding zijn ook 
meerdere ruimtes nodig. 

Antwoord:  Dit zullen we meenemen in de afwegingen over het laten bestaan van de 
Heerenbrink. 

 
Vraag:  Is het mogelijk huiskamers met diverse sferen te creëren?  
Antwoord:  Deze suggestie nemen we mee in de verdere plannen. 
 
 
Eerste schetsontwerp buitenruimte 
Vraag:  Het pad naar de Veldkamplaan is in het ontwerp niet volledig overkapt. Waarom? 
Antwoord:  Dit is een voorlopige schets. Overleg met andere buren zal uitwijzen of er andere 

mogelijkheden zijn. Daarbij moeten wij ook de financiering in de gaten houden. 
 
Vraag:  Mooi al dat groen. Wie gaat dat bijhouden? 
Antwoord:  Dit zullen we in goed overleg met de groenvoorziening binnen en buiten de 

locatie afspreken. 



 
Overige vragen 
Vraag:  Is er een verwacht probleem met stikstof?  
Antwoord:  Nee, stikstof is geen probleem. Wij bouwen in hetzelfde bouwvolume en het pand 

bevindt zich niet in een Natura 2000 gebied. 
 
Vraag:  Mooi dat het gebouw dichter bij de Paalweg komt te staan. Hoe kunnen we Het 

Wooldhuis nog meer integreren in Heino en de buurt. 
Antwoord:  Dit is ook een wens van Zorgspectrum Het Zand, we zullen hierover nader in 

gesprek gaan met de diverse partijen tijdens en na de oplevering van de 
nieuwbouw 

 
Vraag:  Is er iets mogelijk met een centraal punt waar vrachtwagens die Het Wooldhuis 

en andere organisaties komen bevoorraden opgesplitst worden in kleinere 
busjes? 

Antwoord:  Deze suggestie is ter sprake gekomen tijdens de bijeenkomst. Wij willen graag 
meedenken over vormen van minder zwaar vrachtvervoer in en om het centrum 
van Heino en staan open voor suggesties hierover. 

 
Vraag:  Blijft Het Wooldhuis van Het Zand? 

Antwoord:  Dat is vooralsnog wel de bedoeling. Wij hebben gesprekken over het stuk grond 

aan de Satinklaan, maar dit is pas in een later stadium. 

 

Vraag:  Hoeveel cliënten kunnen straks gehuisvest worden? 

Antwoord:  Om en nabij hetzelfde aantal als nu, dus er is ruimte voor 90 cliënten. Voor de 

toekomst hebben wij ruimte op het terrein om uit te breiden. 

 
Vraag:  Komen er aparte blokken voor intramurale en extramurale zorg? 

Antwoord:  Daar kunnen we nog geen antwoord op geven. Wij gaan ervan uit dat mensen bij 

ons komen wonen die al een zorgvraag hebben. Hoe het verspreid gaat worden 

is een latere discussie en zal ook mede ingegeven worden door de 

ontwikkelingen in de zorg die wij kunnen gebruiken voor deze locatie. Wij bouwen 

eerst voor verpleeghuiszorg en onze huidige cliënten. Dit is voornamelijk 

intramuraal. 

 

 


