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VVondelstede is nog volop in verbouwing. Eind maart verwachten de bouwers klaar te zijn en  

kunnen wij meteen aan de slag om het gebouw in te richten en klaar te maken voor uw komst. 

Tenminste, als u wilt terugkeren. U kunt dat aangeven tijdens het eerste terugkeergesprek  

dat we rond deze tijd met u en uw naasten voeren, of al hebben gevoerd. In deze nieuwsbrief  

praten we u bij over stand van zaken op de bouw, de terugkeergesprekken en de interieurkeuzes.

Oplevering komt steeds dichterbij

Stand 
van zaken en 

terugkeer-
gesprekken

Fijne 
feest-

dagen!
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Bouwen is soms best een uitdaging. Zo duurde 

de levering van bouwmaterialen langer dan 

verwacht. Ook liepen de bouwers onverwacht 

tegen een vochtprobleem aan in het souterrain. 

Er wordt dus hard gewerkt. En dat is te zien  

op de foto’s en op de website  

www.amsta.nl/verbouwingVondelstede.

De bouwers houden de vaart erin

Naar verwachting in juni terugverhuizen
Als alles volgens plan loopt, kunt u in juni terug-

verhuizen. Zes weken van tevoren geven we u  

de precieze verhuisdatum door. Over het verloop 

houden we u uiteraard op de hoogte. Bijvoorbeeld 

tijdens een kijkmiddag op de bouw dit voorjaar. 

U krijgt daarvoor nog een uitnodiging. Maar zover 

is het nog niet. Tot die tijd wensen we u eerst een 

fijne decembermaand en prettige feestdagen toe!

De bouwwerkzaamheden in Vondelstede zijn in volle gang. Met de balkons en de uitbouw  
krijgt het gebouw steeds meer vorm. Beneden kunt u al zien waar de appartementen komen.  
En de bouwers leggen ook de badkamers aan.

Eind maart is het gebouw klaar,  
dan start het inrichten
Wanneer eigenaar Woonzorg het gebouw eind 

maart aan Amsta oplevert, hebben wij nog twee 

tot drie maanden nodig om het gebouw voor u 

in te richten en gebruiksklaar te maken. We laten 

dan de keukens plaatsen, de meubels neerzetten 

en het verpleegoproepsysteem installeren. Pas 

als dit klaar is, kunnen we u goed ontvangen en 

kunnen onze medewerkers weer voor u zorgen. 

http://www.amsta.nl/verbouwingVondelstede
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Om de verhuizing goed voor te bereiden, 
horen we graag wie er terug wil naar  
Vondelstede. Daarom houden we tijdens  
het multidisciplinair overleg (MDO) terug-
keergesprekken met bewoners, naasten  
en zorgmedewerkers. 

We voeren de gesprekken met alle oud-bewoners 

die nu wonen op de locaties Nellestein, De Werf, 

De Schutse, Flesseman of Van ’t Hofflaan.  

Misschien heeft u zo’n gesprek al gehad. Sowieso 

willen we iedereen voor het eind van het jaar graag 

spreken. Zo hebben we in januari een goed beeld 

van de belangstelling voor Vondelstede. 

Prettig om te weten: tijdens het terugkeergesprek 

beslist u nog niet definitief. Pas in de loop van 

2023 vragen we u om uw keuze vast te leggen. 

Hebben alle voormalig bewoners hun definitieve 

keuze bekendgemaakt? En is de uiteindelijke 

verhuisdatum bekend? Dan zoeken we voor de 

woningen die overblijven naar andere nieuwe 

bewoners die interesse hebben in Vondelstede.

Terugkeergesprekken: wie verhuist er mee terug?

Kijken op de bouw 
Bent u ook zo nieuwsgierig hoe het 

nieuwe Vondelstede eruitziet? In het 

voorjaar van 2023 nodigen we u uit voor 

een kijkdag op de bouw. Zo gauw het 

gebouw veilig toegankelijk is, sturen  

we u een uitnodiging voor deze dag.
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Werkgroep kiest stijl en kleur  
van het interieur
Terwijl bouwvakkers nog volop werken, 
heeft een werkgroep alvast nagedacht  
over de inrichting ervan. Teammanager 
Facilitaire Zaken Jort Visser vertelt: “Samen 
met vertegenwoordigers van de centrale 
cliëntenraad (CCR), de clustermanagers en 
twee medewerkers hebben we de kleuren 
en stijlen gekozen voor alle afdelingen.  
Iedere verdieping krijgt straks een eigen 
interieur met een eigen sfeer.”

Keuze uit woonstijlen
“Gelukkig hoefden we niet alles opnieuw te  

bedenken. De firma Blom uit Friesland heeft name-

lijk voor heel Amsta een stijlboek ontwikkeld. 

Hierin staan verschillende woonstijlen waaruit 

onze werkgroep kon kiezen. Binnen die stijlen 

konden we wel weer onze eigen keuzes maken.”

In vijf sessies onder leiding van de interieur-

adviseurs van Blom kwam de werkgroep tot 

smaakvolle keuzes. Staat de begane grond 

straks in het teken van de stijl retro chic, de  

eerste etage wordt modern klassiek en de tweede, 

derde en  vierde verdieping krijgen allemaal hun 

eigen bohemian-thema. De foto’s hiernaast geven 

een voorproefje van de gekozen stijlen. 

Iedere verdieping  
krijgt straks een  
eigen interieur met  
een eigen sfeer.

Jort Visser, teammanager  
Facilitaire Zaken: 

Begane grond
retro chique 

EERSTE VERDIEPING
MODERN KLASSIEK

2 0 2 2 1 0 1 8 N P
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Verschillende bewoners
Jort licht toe: “Bij de keuze van de stijlthema’s 

hebben we rekening gehouden met de verschil-

lende bewoners die op de verdiepingen wonen. 

Zo is voor mensen met dementie rust en herken-

baarheid in het interieur heel belangrijk.”

Jort begrijpt goed dat de sfeerfoto’s en -teke-

ningen niet direct een duidelijk beeld geven.  

“Daarom laten we nu 3D-tekeningen maken.  

Zo kunnen we bewoners tijdens een volgende 

informatiebijeenkomst nog beter laten zien  

hoe de inrichting wordt.”

‘Het wordt mooi’
Al met al kijkt Jort terug op een mooie samen-

werking. “De laatste keer zijn we met de werk-

groep een dag naar Friesland geweest.  

Daar hebben we in de showroom van de firma 

Blom alle meubels gezien en getest.”

“Ik vind het zo bijzonder dat iedereen, ook de 

mensen uit de waarnemende cliëntenraad,  

van a tot z hebben meegedaan. Met z’n allen  

kijken we alvast uit naar hoe mooi het wordt.  

We hopen dat ook andere bewoners straks net 

zo enthousiast zijn als wij.”

tweede verdieping
violet bohemian

2 0 2 2 1 0 1 8 N P

derde verdieping
roze bohemian

2 0 2 2 1 0 1 8 N P

vierde verdieping
Oker bohemian

2 0 2 2 1 0 1 8 N P



6

• Afronding eerste terugkeergesprekken  
(tijdens MDO): wilt u terug naar Vondelstede 
of blijft u liever op uw huidige plek?

• Kijkmiddag in Vondelstede voor bewoners, 
naasten en medewerkers, wanneer dit  
veilig kan (waarschijnlijk maart/april,  
uitnodiging volgt). Rondom deze dag geven 
we u ook informatie over de inrichting met  
de 3D-tekeningen.

•  Definitief terugkeergesprek
•  Eind maart: verwachte oplevering gebouw 

Vondelstede door aannemer Ooijevaar aan 
eigenaar Woonzorg Nederland

•  Inrichting gebouw door Amsta om bewoners 
te kunnen ontvangen (duurt 2 tot 3 maanden)

•  Terugverhuizen bewoners en medewerkers 
in juni. U hoort uiterlijk 6 weken van tevoren 
over de precieze verhuisdatum.

Najaar 2022

Eerste kwartaal 2023

Tweede kwartaal 2023

Hoe ziet de voorlopige  
planning eruit?

Stelt u deze dan gerust aan de  

clustermanagers van Vondelstede:

• Corinne Floor (1e en 2e etage), 

c.floor@amsta.nl,  

06 - 14 60 43 21

• René Flart (3e en 4e etage),  

r.flart@amsta.nl,  

06 - 10 09 58 98

Meer informatie
Op www.amsta.nl /verbouwingVondel-

stede vindt u informatie over de verbou-

wing zoals het stijlboek, nieuwsbrieven, 

presentaties van de informatieavond en 

beeld van de voortgang van de verbouwing.

Op www.werkplaatsarchitecten.nl/

projects/vondelstede staat ook informatie 

over het ontwerp en indeling.

Heeft u nog 
vragen over de 
verbouwing?

Deze nieuwsbrief is om cliënten van Amsta en hun familie/naasten te informeren over de verbouwing en eventuele (terug)verhuizing. 
Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen. Uitgave Amsta, december 2022
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