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We zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de nieuwbouw 

en werken toe naar een mooie, prettige en leefbare locatie.  

 

  

 

We gaan beginnen! 

Na - ogenschijnlijk - een 

lange periode van stilstand, 

waarin vooral achter de 

schermen hard is gewerkt 

om de laatste puntjes op de 

i te zetten, starten de laatste 

voorbereidingen voor de 

nieuwbouw. Het terrein aan 

De Zandakkers wordt 

opgeschoond en groenvrij 

gemaakt. Bomen die niet 

behouden kunnen worden 

zijn gekapt en het schuurtje 

wordt gesloopt. Ook is het 

eerste materieel geleverd.  

Wij doen ons uiterste best 

om de overlast voor de 

omwonenden zo klein 

mogelijk te houden. Op de 

foto rechts is een impressie 

van het gebouw te zien. We 

werken toe naar een mooie, 

prettige en leefbare locatie.  

Zandakkers/Hoofdstraat 

Goed om te vermelden in 

dit bouwnieuws is dat de 

locatie de werknaam  

‘De Zandakkers’ heeft.  

Dat is mogelijk wat 

verwarrend, omdat de 

enige ingang aan de 

Hoofdstraat ligt. Dit blijft 

ook zo. Zowel tijdens de 

voorbereidende 

werkzaamheden als de 

bouw wordt alleen deze 

inrit gebruikt. Hierover is al 

overleg gaande met de 

gemeente om alles goed 

voor te bereiden. Dit 

brengt ons meteen bij het 

volgende punt.  

Bouwadviseur SSZ  

Herman den Besten (foto 

kader) begeleidt namens 

Stichting Samen Zorgen  

de uitvoeringsfase. Hij zal 

ervoor zorgdragen dat een 

ieder zich bewust is van de 

goede routing, dat wil 

zeggen: de inrit aan de 

Hoofdstraat gebruikt. Maar 

ook als u andere vragen óf 

zorgen heeft kunt u zich tot 

hem richten.  

 

Herman den Besten is 

bereikbaar via het 

volgende e-mailadres: 

hdenbesten@traject.com 
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Dit is de eerste uitgave van het bouwnieuws van onze nieuwe 

locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de nieuwbouw informeren 

wij omwonenden en andere belangstellenden regelmatig over 

nieuwe ontwikkelingen.  
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De foto bovenaan deze 

pagina is in het najaar van 

2017 gemaakt op de destijds 

aangekochte grond. 

Medewerkers en vrijwilligers 

brachten een toast uit op de 

nieuwe plannen. Van de foto 

werd een levensgroot doek 

gemaakt, dat een centrale 

plaats heeft gekregen in de 

hal van De Hoge Hof. Als 

wenkend perspectief.  

Het draagt de titel: straks 

wonen en werken wij hier! 

Zoals te zien op de foto rechts, 

vordert het bouwrijp maken 

 

 

van de grond. Het ziet ernaar 

uit dat dit ‘straks’ nu echt 

dichtbij komt. Wij hopen dan 

ook over niet al te lange tijd te 

kunnen zeggen:  

‘wij wonen en werken hier! Wij 

houden u op de hoogte. 

Tenslotte wijzen wij u op de 

informatiebijeenkomst over de 

nieuwbouw De Zandakkers. 

Deze vindt plaats op dinsdag 

24 maart a.s. om 15.30 uur in 

De Hoge Hof in Herveld, op 

het Hofplein.  

U bent van harte welkom.   


