
 

 

Na de bewonersbijeenkomst van mei zijn we met een aantal actieve bewoners aan de 
slag gegaan. Daar zijn enkele werkgroepen uit ontstaan. Deze hebben de afgelopen 
periode een aantal zaken voortvarend opgepakt. In juli hebben we u daarover 
geïnformeerd. 
In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het antwoord op de vraag wat er met 
het leegkomende zorggebouw gaat gebeuren. 
 
Drie thema’s 
We hebben sinds mei met elkaar gesproken aan de hand van drie thema’s: 
1. Wie pakt de activiteiten op na het vertrek van de zorgorganisatie. Denk aan het restaurant 

en andere activiteiten 
2. Het huis op orde: wat kan er worden verbeterd in en om de woningen? Denk aan veiligheid, 

communicatie, schoon, inzet van huismeester enzovoort. 
3. Wat gebeurt er met het gebouw Huis ter Leede na het vertrek van de zorgorganisatie en 

haar bewoners. Met name deze vraag was aan de orde op 8 september. 
 
1. Activiteiten bij vertrek zorgorganisatie 
Tijdens de bewonersbijeenkomsten hebben we het gehad over het vertrek van Huis ter Leede 
aan het eind van het jaar en wat dat voor u als bewoners betekent. Over het restaurant en de 
activiteiten is uitgebreid met betrokken bewoners gesproken. We komen hier in de 
bewonersbijeenkomst van 27 september graag op terug. 
 
2. Het huis op orde 
We zijn met een aantal bewoners van de aanleunwoningen bezig geweest om samen het huis 
op orde te maken. In dit kader is gesproken over de veiligheid binnen en buiten de woning, de 
communicatie, huismeester en bewonersbetrokkenheid. Met behulp van actieve en betrokken 
bewoners zijn in korte tijd veel van deze zaken opgepakt of ze worden in de komende tijd nog 
opgepakt. U heeft erover kunnen lezen in de nieuwsbrief van juli. We komen er in de 
bijeenkomst van 27 september uitgebreid bij u op terug. De bijeenkomsten van 8 september 
stonden voornamelijk in het teken van de toekomstrichting van het gebouw Huis ter Leede. 
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3. Wat gebeurt er met het zorggebouw na vertrek Huis ter Leede en haar bewoners? 
Afgelopen periode hebben we de tijd genomen om te kijken wat we met het gebouw Huis ter 
Leede gaan doen. Het ging daarbij om twee mogelijkheden:  
1. Laten we het gebouw staan en gaan we het grondig renoveren? Of: 
2. Vervangen we het hele gebouw door moderne nieuwbouw.  
 
Het is een lang en zorgvuldig proces geweest waarbij we hebben gekeken naar heel veel 
aspecten, zoals financiën en de toekomstige vraag naar zelfstandige woningen voor ouderen in 
Leerdam. 
 
Beste optie is nieuwbouw 
We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat vervanging van het gebouw door nieuwbouw de 
beste optie is. Nieuwbouw betekent namelijk: 

• Betere kwaliteit dan renovatie 

• Aantrekkelijke woningen 

• Duurzaamheid 
 
Zoals we dat de afgelopen periode hebben aangepakt, gaan we dit ook zoveel mogelijk samen 
met u als bewoner doen. Dat betekent dat we begin 2023 samen starten met plannen maken.  
 
Wanneer starten we? 
1. In februari 2023 starten we met een inspiratiedag. We gaan dan alle wensen ophalen voor 

het nieuwe gebouw  
2. Februari tot en maart 2023 organiseren we ‘het werkatelier’ in de Boulevard. Dat betekent 8 

weken lang samen wensen uitwerken tot een plan en schetsontwerp 
3. Op de Terugkomdag in april 2023 komen we bij u terug om het plan en schetsontwerp te 

toetsen. Komt het plan overeen met de opgehaalde wensen? Dan gaan we daarmee verder 
tot het uitwerken van een definitief plan. 

4. Vanaf die tijd is er iedere 8 weken een gangmaker om de stand van zaken toe te lichten.  
 
Wat betekent dit voor u in de komende tijd? 

• Het gebouw Huis ter Leede blijft voorlopig staan. Dat is niet zomaar ineens vervangen 

• Met elkaar blijven we gebruik maken van de Boulevard 

• We houden het gebouw veilig en leefbaar door tijdelijke bewoning 

• U blijft gewoon in uw woning wonen (Rondas I, II en Beukelaar) 

• We blijven samenwerken met de werkgroepen om ervoor te zorgen dat u prettig op het 
Eiland kunt blijven wonen. 

 
Wanneer zien we elkaar weer? 
Op dinsdag 27 september om 10.00 uur en om 14.00 uur gaan we verder in op alle praktische 
zaken zoals in de kleine werkgroepjes besproken en in de vorige nieuwsbrief vermeld. We 
geven aan wat de stand van zaken is, wat we hebben opgepakt of wat we nog nodig hebben. 
Uiteraard horen we van u dan ook graag wat nog nodig is en waar we de komende maanden 
aandacht voor moeten hebben.   
 
Heeft u vragen? 
Neemt u dan contact op met Ilona Timmers, de projectleider van Habion. U kunt haar een mail 
sturen naar secretariaat@habion.nl of bellen via telefoonnummer  
030 220 4704. 


