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Het gaat beginnen 
 
Tot nu toe merkten we nog niet veel van de 
bouwactiviteiten, die steeds weer werden 
aangekondigd. Maar sinds deze week wordt het 
toch wel erg zichtbaar. 
 
Woensdag is een deel van de binnentuin 
gerooid, tot verdriet van velen. Op die plek 
komt een grote hijskraan te staan, die over 
rijplaten heen en weer moet kunnen rijden. 
Vandaag zijn de eerste materialen afgeleverd: 
dakplaten die gaan zorgen voor de isolatie van 
het missiehuis. 
 
Verdere planning 
 
Eerst de grote lijnen: de bedoeling van alle 
werkzaamheden is dat het missiehuis een 
comfortabel huis wordt, waar in de winter voor 

warmte en in de zomer voor koelte gezorgd wordt. Ook wordt het een duurzaam huis. Door de 
zonnepanelen op het dak hebben we bijna geen gas meer nodig. Het wordt ook een veilig 
huis: de asbestplaten, die in het dak zitten, worden verwijderd (dat zou vroeg of laat toch een 
keer moeten gebeuren). 
Om het huis goed te kunnen verwarmen en verkoelen met zonnepanelen, moet de isolatie op 
orde zijn. Daarom wordt het dak geïsoleerd. Ook worden de kozijnen vervangen door beter 
isolerende kozijnen (ook dat moest gebeuren, de kozijnen zijn aan het eind van hun 
levensduur). 
 
Dan de details. 
De werkzaamheden starten volgende week en lopen door tot eind september. 

- Vanaf woensdag 20 april worden de steigers opgebouwd, zowel in de binnentuin als 
aan de kant van de Kerkstraat. Dit gaat 9 dagen in beslag nemen. 

- In de week erna, vanaf maandag 25 april gaan ze beginnen met het afhalen van de 
dakpannen aan de kant van de binnentuin. 

- In de week daarna, vanaf maandag 2 mei, worden de asbesthoudende platen van het 
dak gehaald en afgevoerd. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf met 
gespecialiseerde werkkleding. 

 
Binnentuin tijdelijk niet toegankelijk 
 
Vanaf volgende week wordt er gewerkt in de binnentuin. Vanwege de veiligheid van de 
bewoners is de binnentuin dan niet toegankelijk. Op het terras kunnen de bewoners uiteraard 
wel in het zonnetje zitten (als die schijnt). 
We gaan de aannemer (Raedts BV) vragen om bij de ingang van de binnentuin (tussen kapel 
en zorgcentrum) hekken te plaatsen. 
Bij noodsituaties zullen bewoners natuurlijk wel vanuit de Louisezaal en vanuit Welzijn de 
binnentuin in kunnen. De hekken bij de ingang zijn makkelijk te verplaatsen. 


