Januari 2021

Bouwnieuws
Gezondheidshuis Zuilenstein Nieuwegein
Beste omwonenden,
We gaan van start! De omgevingsvergunning is goedgekeurd zodat we deze
maand kunnen gaan bouwen. Verwacht wordt dat het casco (ruwbouw) in het
najaar van 2021 wordt opgeleverd, daarna kan worden begonnen met de
afbouw. De daadwerkelijke ingebruikname van het gebouw zal eind 1ste
kwartaal / begin 2e kwartaal van 2022 zijn.
De architect en de gebruikers van het gebouw gaan zich buigen over de kleuren
en materialen voor de inrichting. U behoort ook tot de gebruikers en samen
met u willen wij dan ook vorm gaan geven aan het interieur. Via
www.jouwplekinzuilenstein.nl en de nieuwsflits van MOvactor wordt u op de
hoogte gehouden hoe en waar uw input gevraagd wordt. Verderop in dit
bouwnieuws leest u daar meer over.

Meedenken
We zijn nog op zoek naar inwoners die graag willen meedenken over het
inrichten van de begane grond. Hier komt een grote (deelbare) ruimte, met
keuken. Omdat de ruimte vooral voor en door bewoners gebruikt gaat worden,
willen we ook graag dat u, als toekomstige gebruiker, uw input kunt helpen.
Ook hulp bij het inrichten zelf is welkom. Op dit moment is er al een kleine
groep inwoners die hier met u over na wil denken. Wilt u ook meedenken? Mail
dan naar Hanz Lasthuis: hlasthuis@movactor.nl
Weet u een goede naam?
Gezondheidshuis Zuilenstein is de werktitel die al enkele jaren gebruikt wordt.
Samen met u willen wij verkennen of deze naam past bij de functie die het
gebouw heeft – een ontmoetingsplaats met aandacht voor medische zorg en
welzijn. Uw suggestie is welkom op info@emcnieuwegein.nl.
Nieuwsflits MOvactor
Binnenkort zal er, net als vanuit de andere 4 buurtpleinen in Nieuwegein, een
'nieuwsflits' verschijnen. In de nieuwsflits is te lezen wat er allemaal in en rond
het gebouw gebeurt, anders dan de informatie in dit bouwnieuws. Zo kunt u
lezen wat het gebouw voor u kan gaan betekenen, waar input gevraagd wordt
in de ontwikkeling van het interieur of hoe u uw idee vorm kunt geven (nu in
bijvoorbeeld Buurtplein Batau en straks in ons eigen buurtplein). Wilt u de
nieuwsflits ontvangen? Kijk dan op www.jouwplekinzuilenstein.nl.
Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via
info@emcnieuwegein.nl. Informatie over de status van de bouw is te vinden op
www.emcnieuwegein.nl/gezondheidshuiszuilenstein/.
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