De nieuwbouw

Grote Bos

-

plaats voor 84 bewoners (met lichamelijke beperkingen
en/of dementie)
er zijn 16 plaatsen voor dagbesteding
de appartementen worden 2x zo groot dan de huidige
appartementen bij Akert
ieder appartement heeft een woon- slaapkamer, een keukenblokje en
een eigen badkamer met toilet
veel daglicht voor bewoners, medewerkers en bezoekers
fijne werkplekken en vergaderruimten voor medewerkers
veel aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en domotica

Geen nieuwbouw
op terrein Akert
Drie jaar geleden was het de bedoeling om de
huidige Akert te slopen en daar een nieuwe
Akert te bouwen. Na uitgebreid onderzoek is
duidelijk geworden dat het bouwen in eigen
beheer op onze locatie aan het Grote Bos het
meest haalbaar is. Bovendien hoeven
bewoners dan maar 1x te verhuizen.

De naam
Het nieuwe gebouw krijgt ook een
nieuwe eigen naam. De naam Akert
is immers zo verbonden met het
huidige gebouw in de gelijknamige
wijk. In 2021 organiseren we
hiervoor een prijsvraag. Wij vinden
het leuk als iedereen meedenkt.

Akert

Het gebouw
-

-

-

Grote Bos
-

ligt prachtig in het groen
lekker eten in Gasterij Bij de Boom
voldoende parkeerplaatsen
specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie, bewegingsagogiek,
psychologen, geestelijke verzorging en diëtetiek
dicht in de buurt

heeft 2 verdiepingen
mensen met dementie wonen zoveel als
mogelijk op de begane grond met mooie
binnentuin
mensen met somatische problemen wonen
op de 1e verdieping waar grote balkons
zijn
per groep van 14 bewoners komt een eigen
huiskamer

Meer informatie
Kijk op www.ananz.nl/grote-bos

van

akert naar

grote bos

Akert is inmiddels 37 jaar, op onderdelen zelfs al 55 jaar oud.
De technische staat is op orde, maar het wooncomfort is niet meer van
deze tijd. Ananz wil de beste zorg leveren in een woonomgeving die
voldoet aan de huidige eisen. Daarom gaan we op het terrein aan het
Grote Bos een nieuw woonzorgcentrum bouwen. Een gebouw waar
we de sfeer van Akert zoveel mogelijk bewaren, maar dat wel aan
alle moderne eisen voldoet. We gaan naar het Grote Bos, omdat we
daar kunnen profiteren van gezamenlijke faciliteiten. Op dat terrein
bevinden zich immers ook Heuvel, Berk en hospice Het Baken.
Bovendien ligt het in een mooie groene omgeving. Zo’n groot
bouwproject vereist voorbereidingstijd en natuurlijk bouwtijd. De
verwachting is dat we in 2022 kunnen verhuizen. In de tussentijd
houden we u uiteraard op de hoogte.

Nieuwbouw Akert
We gaan verhuizen!

Erik-Jan Borgmeijer
Voorzitter raad van
bestuur St. Anna Zorggroep

Henk Hermsen
Voorzitter Cliëntenraad Akert en
Centrale Cliëntenraad Ananz

TIP!
Bekijk het filmpje van Erik-Jan Borgmeijer
en Henk Hermsen op www.ananz.nl/grote-bos

