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Verbouwingswerkzaamheden
Maastricht van start
Deze zomer wordt met diverse
werkzaamheden gestart om de Maastrichtse
Sevagram locaties Scharwyerveld, Campagne
en Licht & Liefde qua uitstraling aan te laten
sluiten bij de Planetree visie. Wij vinden het
belangrijk dat de huiselijke sfeer en omgeving
een bijdrage leveren aan gezondheid en
welzijn ter ondersteuning van professionele,
mensgerichte zorg.
“We zijn er achter de
schermen al een tijdje volop
mee bezig, maar nu gaat het
toch echt gebeuren”, vertelt
Will Bastiaens, hoofd vastgoed
en beheer, trots.
“Vanaf juli wordt op de diverse locaties in Maastricht
gestart met verbouwingswerkzaamheden. Bij de ene
locatie zal het voornamelijk om kleine verbeteringen
gaan, terwijl bij de andere locatie meer ingrijpende
veranderingen zullen worden doorgevoerd met
het uiteindelijke doel dat zowel de bewoners als
familieleden en medewerkers zich er nóg meer
thuisvoelen.”
In grote lijnen zullen de volgende werkzaamheden per
locatie plaatsvinden:

Scharwyerveld

Nog voor de bouwvak worden bij Scharwyerveld op de
begane grond de werkplekken van de medewerkers
verfraaid. Daarna is het voornemen om aanpassingen
te doen in de woningen om het leefklimaat te
verbeteren. Exacte planning en invulling volgen nog.

Licht & Liefde

Goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid
staan hoog in het vaandel bij Sevagram. Dit zijn
dan ook de eerste aandachtspunten bij Licht &
Liefde. Behalve uitbreiding van de parkeerplaatsen
in juli zal er hard worden gewerkt aan cosmetische
verbeteringen, zoals schilderwerk, nieuwe vloeren in
de openbare ruimten en de vervanging van de huidige
zonneschermen.

“

veranderingen
waardoor men
zich er nóg
meer gaat
thuisvoelen.

Campagne

In de loop van de zomer wordt er binnen Campagne
gestart met het verbeteren van de entree. Concreet
betekent dit dat er op de begane grond een
tochtsluis en een receptie komen. Door de bezoekers
reeds bij de entree op te vangen, maken we een
professionaliseringsslag en creëren we hiermee
meer rust in de verkeersstromen. Vervolgens
worden er meer werkplekken voor medewerkers en
gespreksruimten gerealiseerd.

Betrokkenheid en overlastbeperking

Middels dit ‘bouwbulletin’ proberen we u zo goed
mogelijk te informeren. Aanvullend zal daar waar
nodig locatiespecifiek aandacht aan de communicatie
worden besteed, bijvoorbeeld door middel van
gerichte brieven en/of mailings.
Ook worden cliënten- en bewonersraden door ons
geïnformeerd en waar mogelijk worden gebruikers in
het proces betrokken (bijvoorbeeld bij het maken van
keuzes ten aanzien van kleurstelling).
Helaas gaan werkzaamheden veelal onvermijdelijk
gepaard met extra geluid en andere tijdelijke
ongemakken. Om het geheel van werkzaamheden
van doorbreken tot opbouwen en verhuizen in
goede banen te leiden, is er een facilitair team van
deskundige mensen onder leiding van Dennis Meevissen
dat ervoor zorgt dat de overlast voor iedereen zo
beperkt mogelijk blijft.

Informatie

Zodra er verder nieuws te melden is, zullen wij u door
middel van dit bulletin informeren.
Mochten er gedurende de werkzaamheden prangende
vragen zijn dan kunt u zich wenden tot één van
volgende e-mailadressen:
facilitair.scharwyerveld@sevagram.nl
facilitair.campagne@sevagram.nl
facilitair.lichtenliefde@sevagram.nl

