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Nieuwsbrief nieuwbouw 
Met deze nieuwsbrief nieuwbouw willen we jullie op de 
hoogte houden van de voortgang van de nieuwbouw op 
het terrein van GGZ inGeest.  
 
Vorige week is door de gemeente Bloemendaal de 
omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 64 
appartementen op het terrein van GGZ inGeest. 
Dit is een mooie 
gelegenheid voor koffie met 
gebak! 
Vandaag worden daarom 
alle afdelingen getrakteerd 
om dit te vieren.   
 
 
 
 
 
Aannemingsovereenkomst 
Afgelopen donderdag 4 mei  zijn de aannemings-
overeenkomsten getekend. Er is dus vanaf deze datum 
officieel gestart met de bouw van de 2 gebouwen met elk 
32 appartementen.  
De overeenkomsten zijn op een feestelijke manier 
ondertekend door de aannemers en de Raad van Bestuur 
van Zorgbalans. De hoofdaannemer is aanmeningsbedrijf 
Ooijevaar. Hieronder enige foto’s welke gemaakt zijn 
tijdens de ondertekening. 
 
 

 

 
Naam nieuwbouw 
Uit de vele inzendingen voor een naam voor de nieuwe 
locatie zijn 2 namen naar voren gekomen die het meest 
geschikt lijken. Het locatie MT gaat zich hierover beraden 
welke naam het beste past bij het gebouw en binnen 
Zorgbalans. In een volgende nieuwsbrief wordt de nieuwe 
naam bekend gemaakt.  
 
Doelgroepen 
Het is nog niet bekend welke doelgroepen in de nieuwe 
locatie gaan wonen. Op 16 mei is een overleg gepland 
met het locatie MT, afgevaardigde van de Cliëntenraad en  
enkele medewerkers van de afdelingen waarin de 
doelgroependiscussie voortgang krijgt. Het streven is om 
per 1 juli hierin duidelijkheid te hebben.  
 
Feestelijke start van de bouw 
Eind juni zal de start van de nieuwbouw feestelijk 
plaatsvinden op de bouwplaats zelf. Samen met 
bewoners, medewerkers en belangstellenden gaan we dit 
vieren. Exacte datum en tijd volgt in een volgende 
nieuwsbrief.  
 
We verwachten dat in juli de 1e paal geslagen wordt en 
dat de gebouwen in mei 2018 worden opgeleverd.  
 
We zullen jullie de komende tijd met extra nieuwsbrieven 
informeren over de voortgang van de bouw.  
 
 
 

 


