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Locatie Poortlaan
Inloopbijeenkomst 30 januari
Binnen afzienbare tijd wordt er begonnen met de sloopwerkzaamheden van de bestaande bebouwing, dat betreft de
vleugel van de Ridderhof langs de Kerkstraat, de oude entree aan de Ridderlaan en de kapel. Wij informeren u hierover
graag tijdens een inloopbijeenkomst op 30 januari a.s.
U bent van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur in het restaurant van SWZ Willibrord Op twee momenten, om 16.30
en rond 18.00 uur houden wij een korte plenaire presentatie waarin wij meer vertellen over de sloopwerkzaamheden, de
planning en de maatregelen die genomen worden om de overlast te beperken. Met een kleine versnapering kunt u
tussendoor de tekeningen en de maquette bekijken en uw vragen stellen.

Entree van de Ridderhof
De nieuwe entree voor de even huisnummers van de Ridderhof is gereed. Het bestaande entreegebouw aan de Ridderlaan
verdwijnt door de sloop en nieuwbouw. De bestaande in- en uitrit van de Ridderhof aan de Ridderlaan komt in de
nieuwbouwplannen te vervallen. Er is een nieuwe in- en uitrit aan de Ridderlaan gemaakt met een rotonde om bewoners
van de Ridderhof af te zetten of om op te halen. Zie hiervoor de onderstaande foto’s.
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Afsluitingen
Om de sloop en de bouw en sloop veilig te laten verlopen wordt het terrein afgezet met bouwhekken. De inrit vanuit de
Kerkstraat wordt afgesloten, maar wel zodanig dat het hospice uiteraard wel bereikbaar blijft vanuit de Kerkstraat.
De toegang van SWZ Willibrord blijft aan de Poortlaan. De inrit aan de Poortlaan wordt aangepast zodat deze beter te
gebruiken is. Dit wordt ook de inrit van het parkeerterrein achter SWZ Willibrord voor personeel en bezoekers.

= de rand waar de bouwhekken opgezet gaan worden.

De fietsenstalling in het groene rondje blijft te gebruiken vanaf de Poortlaan.

Sloop en bouwverkeer
Voor de sloop en later de nieuwbouw moet materiaal worden af- en aangevoerd. Wij streven er naar de onvermijdelijke
overlast die dat tot gevolg heeft te beperken. Daarom willen wij over de af- en aanvoerroutes afspraken maken met de
aannemers en de gemeente. Met het sloopbedrijf is afgesproken dat de afvoer van het sloopmateriaal plaats vindt via
Ridderlaan en Storm van ‘s Gravenzandeweg naar de Katwijkseweg.
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Beelden
In het oude entreegebouw waren enkele elementen uit het oude klooster St. Willibrord verwerkt. Het gaat om twee
gevelbeelden van Willibrordus en Santa Maria en een klok. Wij zijn zuinig op deze historische beelden. Zij zijn voorzichtig
verwijderd en liggen nu opgeslagen. In de plannen voor de terreininrichting komen de beelden en de klok weer terug.

Willibrordus

Santa Maria

Brandweeroefening
Een leegstaand zorggebouw is een gouden kans voor de lokale brandweer. Om brandweerlieden optimaal voor te
bereiden op hun taak moeten zij regelmatig trainen en oefenen. Het gedeelte van de Ridderhof dat nu leeg staat is zeer
geschikt om te oefenen hoe een ontruiming bij brand moet verlopen. Daarom houdt de brandweer op7 en 9 februari
tussen 9.00 uur en 18.00 uur een oefening. in het te slopen gedeelte van de Ridderhof.
Schrik dus niet als u op die dag een brandweerauto in de straat ziet staan. Het is slechts een oefening.

Locatie Bellesteijn
Op dit moment wordt er gekeken om een datum te plannen voor de eerste paal, bij het schrijven van deze nieuwsbrief
is hierover nog niets bekend.
Na verwachting is de oplevering van deze locatie gepland in februari 2018.

Zodra er meer bekend is dan wordt u middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
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