
1                                                          FAQ lijst Renovatie De Wieken versie 17 mei 2019 

Veel gestelde vragen renovatie De Wieken 
 

Algemeen 

 
o Blijft de grootte van de woningen gelijk? 

De grootte van de woningen blijft gelijk. De badkamer wordt wel vergroot en er komt 
een schuifdeur in. Het vergroten van de badkamer kan alleen door de gang te 
versmallen en het keukenblokje weg te halen (PG). De gang blijft nog wel zo breed 
dat er een bed doorheen kan. 
 

o Is het een optie om van drie kamers twee te maken? 

Wanneer er van drie kamers twee gemaakt worden, betekent dit dat er 
bewonersplaatsen ingeleverd moeten worden. Dit is financieel niet haalbaar. 
 

o De kleurstelling, behorend bij de vier thema’s (zee/water, lokaal, 
ambachten en Zeeuws groen), lijkt wat somber.  

In de presentatie komen de kleuren niet goed uit de verf. De materialen/kleuren zijn 
fris, levendig en licht, maar zeker niet knallend van kleur. Er zal ook gewerkt worden 
aan de verlichting; de verlichting heeft veel invloed op de sfeer. Ook kan een goed 
gebruik van verlichting effect hebben op het voorkomen van slaapproblemen. 
 

o Komt er een afscheiding tussen de douche en toilet? 
Nee.  
 

o Bewegen is een belangrijk thema in de verpleeg-/verzorgingshuissector. 
Hoe wordt dit meegenomen? 
De bewoner wordt door de aanpassing van het gebouw uitgenodigd om ook het plein 
(en voor PG: ook andere woonkamers) te bezoeken. Hierdoor wordt beweging 
gestimuleerd. Gekeken wordt of er ook beweging gekoppeld kan worden aan het 
plein, bv. door een fiets te plaatsen met beeld, waarbij de beleving ontstaat dat je 
door Zierikzee fietst. 
 

o Hoe worden we geïnformeerd over de verhuizing? 
We informeren u per e-mail en persoonlijk. Zo stellen we regelmatig nieuwsbrieven 
op, organiseren we informatieavonden, momenten waarop cliënt en familieleden 
samen de nieuwe gordijnen en vloeren kunnen uitzoeken, er zijn wekelijks 
inloopspreekuren, in de Wieken hangt een informatiebord en ook in het restaurant 
hebben we een informatiemap liggen. Voor vragen kunt u terecht bij vaste 
contactpersonen. Ook op Facebook en LinkedIn plaatsen we regelmatig leuke 
informatie. 
 

o Komen bewoners weer terug in de woning waar ze nu ook wonen? 

Nee,  dat zou betekenen dat iedereen 2x moet verhuizen en dat willen we zoveel als 
mogelijk voorkomen. Mocht een bewoner echt terug willen, dan is hier een regeling 
voor opgenomen in het bewonersplan. 
 

o Wordt er ook iets gedaan aan de buitenkant van het gebouw? 

De aandacht richt zich op de binnenzijde van het gebouw. Dit heeft prioriteit. 
Intussen gaat wel het gepland onderhoud door, zo worden er aanpassingen qua 
duurzaamheid opgepakt op basis van een energiescan. Het gepland onderhoud 
(schilderwerk, gevels) is voorafgaand aan de renovatie uitgevoerd. 
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o Gaat er financieel iets veranderen voor de bewoners door de renovatie? 
Nee. 
 

o Gaat er qua activiteiten of maaltijden iets veranderen? 
Activiteiten blijven plaatsvinden in de Raadszaal of Handmolen en uiteraard zullen er, 
net als nu, ook activiteiten zijn op de groepen. Op de PG groepen wordt, net als nu, 
gekookt en gegeten; de bewoners van somatiek eten of in het restaurant of in hun 
woning. 
 

1e verdieping: psychogeriatrie (PG) 
 

o Nu zijn er op PG twee straten afgesloten. Gaan deze open? 
Dat is wel de bedoeling. Er wordt een looproute gerealiseerd, zodat bewoners ook 
naar het plein (ruimte rondom de lift) en naar de andere huiskamers kunnen. Elders 
in het land zijn hier goede ervaringen mee op gedaan. Mocht het in de praktijk niet 
werken dan kunnen de deuren alsnog gesloten worden, maar dat is niet de opzet. 
We willen bewoners meer bewegingsruimte geven. De trap en lift worden wel 
afgesloten met respectievelijk een traphek en een code, zodat de veiligheid 
gewaarborgd is. 
 

o Wanneer de 1e etage open is, raken bewoners dan de weg niet kwijt? 
Uit ervaringen bij andere organisaties is gebleken dat dit meevalt, maar we zullen dit 
zelf aan den lijve moeten ondervinden. Personeel heeft hier ook oog voor en 
bewoners worden goed begeleid. 
 

o Wordt het balkon (van de woonkamer) aangepast? 

De toegang van het balkon gaat nu via de keuken. Het balkon zal na de renovatie 
vanaf de wasruimte te benaderen zijn. Het balkon kan niet vergroot worden. Om het 
buitengevoel wel meer naar binnen te brengen wordt het daglicht op het plein 
geoptimaliseerd. 
 

o Waarom wordt de afdeling PG niet naar de begane grond verplaatst? 
Dit zou te veel (bouwkundige) aanpassingen vragen. Nu kunnen er 28 woningen voor 
PG bewoners gerealiseerd worden, met een woonkamer voor iedere straat. Op de 
begane grond zou dit niet mogelijk zijn. De voorzieningen zijn aanwezig op de eerste 
verdieping. 
 

o Is het mogelijk om de keuken centraal in de woonkamer te plaatsen? 
Deze optie is wel bekeken, maar is afgevallen vanuit drie overwegingen: 
- de keuken neemt dan erg veel ruimte in. De hoek die dan vrijkomt is niet praktisch, 
omdat de draaicirkel die nodig is voor een rolstoel niet gehaald kan worden. Daarbij 
zou dit ook wat betekenen voor de veiligheid. 
- de aansluitpunten zouden verlegd moeten worden en dit brengt extra kosten met 
zich mee. 
 

o In het ontwerp wordt rekening gehouden met 7 eetkamerstoelen aan de 
gezamenlijke eettafel in de woonkamer. Wordt er rekening gehouden met 

begeleiders die helpen met het geven van eten? 
Hier wordt zeker rekening mee gehouden. Op de tekening wordt uitgegaan van 7 
stoelen, maar dit kan uitgebreid worden. We vragen het bedrijf dat we hiervoor 
hebben ingehuurd om hierin mee te denken. 
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2e verdieping: somatiek 
 

o Wordt de raamhoogte van de woningen aangepast (in verband met 
rolstoelgebruik)? 

Nee, aan de gevel wordt niets aangepast. Dat betekent dat de raamhoogte niet wordt 
veranderd. 
 

o Waar worden de rolstoelen gezet op de 2e verdieping? 
Om ook lichtinval te krijgen op de eerste etage worden de lichtpanelen in de vloer 
vrijgemaakt. Dit betekent dat de rolstoelen e.d. niet op de huidige plaats kunnen 
blijven staan. Hiervoor worden parkeerplaatsen op de 2e verdieping gerealiseerd met 
oplaadpunten. De zusterpost op de 2e verdieping blijft bestaan en wordt opgeknapt. 

 
o Komt er een keukenblok in het appartement? 

Ja, de appartementen op de tweede etage worden voorzien van een keukenblok 
zonder gasfornuis. Ten opzichte van de eerste presentaties is er geen extra 
tafeltje/tafelblad voorzien aan het keukenblok. De cliënten nemen hun eigen tafeltje 

mee naar het nieuwe appartement.  
 

o Wanneer bewoners bijvoorbeeld bedlegerig zijn, kunnen ze dan alleen 
gewassen worden in de centrale badkamer? 
De badkamer in het appartement wordt na de renovatie dusdanig groot, dat 
bewoners met lichamelijke problemen er lang gebruik van kunnen maken. Wanneer 
iemand echt bedlegerig wordt en bedgewassen dient te worden, dan kan er gebruik 
gemaakt worden van de centrale badkamer. We verwachten dat dit in de praktijk niet 
veel zal voorkomen. De centrale badkamer is er ook wanneer bewoners eens graag in 
bad willen. Dit is dan onder begeleiding van zorgmedewerkers en/of mantelzorgers. 
 

Begane grond 
 

o Wat wordt er gedaan met de begane grond? 
Op de begane grond worden de huidige kantoren samengebracht in een kantoortuin 
op de plaats van de huidige keuken. De kantoren die daardoor beschikbaar komen, 
worden verbouwd tot appartementen. Op deze manier worden aan de huidige 6 
appartementen op de begane grond 8 appartementen toegevoegd. 


