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Informatiebulletin
Toekomst woonzorgcentrum Boszicht
In de vorige uitgave vertelden we u over hoe een bouwproces in elkaar zit. En dat de voortgang van een bouwproces afhankelijk is van verschillende factoren. De laatste maanden waren we nog steeds heel druk met het
zoeken naar mogelijke nieuwe bouwlocaties. Graag informeren we u in dit nummer over de nieuwste ontwikkelingen. Er zijn drie bouwlocaties in beeld die mogelijk over een aantal jaar een nieuwe woonomgeving voor de
bewoners van Boszicht kunnen worden.

Sancta Maria - Hees
Midden in de Nijmeegse wijk Hees ligt Sancta Maria.

soort ontmoetingscentrum voor bewoners uit Hees.

Veel Nijmegenaren kennen dit nog van vroeger

De buitenschoolse opvang verhuist naar achteren,

als kostschool voor dames van goede komaf. Dit

naar het houten gebouw de Buitenplaats. Hier komen

monumentale gebouw aan de Bredestraat heeft een

ook een dansschool, een gezamenlijke werkplaats

rijke historie en gaat een mooie nieuwe toekomst

en dierenverblijven. Naast de Buitenplaats komt een

tegemoet waar wonen, werken, zorgen, eten en

moestuin. De vleugel tussen de kapel en de villa wordt

drinken centraal staat.

verbouwd tot ongeveer 20 woningen voor mensen met
een zorgvraag. De villa bouwen ze om tot centrum

Aan die nieuwe toekomst wordt hard gewerkt.

voor alternatieve geneeswijze.

Ze restaureren de kapel en maken van het gebouw een



>>> Lees verder op pagina 2

>>> vervolg van de voorpagina
Ook is het idee achter het complex een siertuin aan

Colofon					te leggen. In het uitgewerkte plan komen hieromheen
				

vijf kleine gebouwen voor cliënten van ZZG

Deze nieuwsbrief verschijnt (onder

zorggroep. Elk gebouw bestaat uit negen woningen

voorbehoud) elk kwartaal en informeert

voor beschermd wonen. Daar kunnen mensen met

bewoners, medewerkers, vrijwilligers,

dementie of lichamelijke achteruitgang wonen in

mantelzorgers en overige relaties over de

een veilige woonomgeving. Met ondersteuning van

toekomst van woonzorgcentrum Boszicht.

zorgmedewerkers die altijd aanwezig zijn. Uniek is dat
alle woningen op de begane grond liggen en op de

Een papieren versie vindt u in de

tuin uitkomen.

informatiehoek in de centrale hal van
woonzorgcentrum Boszicht. Bewoners
ontvangen in hun postvak een papieren versie.
De overige betrokkenen ontvangen een
digitale versie per mail. Stelt u geen prijs op
het ontvangen van de nieuwsbrief, neem dan
contact op met de redactie. In dit nummer
schrijven we vaak alleen Boszicht. Hiermee
bedoelen we woonzorgcentrum Boszicht met
al zijn woon- en servicediensten.
Redactie: programmateam Boszicht (Eric van

Nieuwe paviljoen

Pinxteren, Daniël van Hees, Anne van Doorn,
Ingrid Schampers, Connie Raafs, Gertine
Hollander, Tamara Besseling). E-mail:
toekomstboszicht@zzgzorggroep.nl
De redactie heeft dit bulletin met veel
aandacht gemaakt. Aan de inhoud en

Groenestraat Hazenkamp

afbeeldingen in deze nieuwsbrief kunnen geen

Op het oude Smit Draad terrein op de hoek van

rechten worden ontleend.

St. Hubertusstraat en Groenestaat zijn bouwplannen.
KlokGroep wil dit terrein graag verder ontwikkelen.
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De wens is dat ook hier een prettige woonomgeving
ontstaat voor ouderen die zorg nodig hebben.
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Drijvend Wonen
Oosterhoutse Plas

Visveld

Vossenpels Noord

Park Waaijenstein
Koudenhoek

Oosterhoutse Waarden

Laauwik

Sportpark
Vossenpels

Woenderskamp
Lentseveld
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Hof van Holland

De Stelt-Zuid
Hoge Bongerd / Schans

Veur Lent

Hof van Holland Waalsprong

Het duurt nog even...
Drie mogelijke nieuwe locaties waar bewoners van
Boszicht in de toekomst misschien naartoe kunnen

Hof van Holland is een wijk in de Waalsprong die

verhuizen. Alledrie de projecten zitten nog in de

in ontwikkeling is. Dit gebied ligt ten noorden van

eerste fase van de besluitvorming van het bouw

Nijmegen. De wijk ligt ten westen van de Prins

proces. Als alle stappen zijn doorlopen, dan zijn de

Mauritssingel. GemeenteNijmegen wil van Hof van
Holland het centrum van de Waalsprong maken.
In 2029 woont ruim een vijfde van alle inwoners van
Nijmegen in de Waalsprong. Via de nieuwe stadsbrug,

Centrum

Nijmegen
nieuwbouwlocaties in de loop van 2022 klaar.

Vragenuurtje

de fietsbrug en het openbaar vervoer zijn de inwoners

In januari organiseren we een inloopmoment waar u

van de Waalsprong in korte tijd in hartje Nijmegen.

vragen over deze ontwikkelingen aan ons kunt stellen.

In Hof van Holland is gemeente Nijmegen gestart met

Datum en tijd maken we zo snel mogelijk bekend.

de werkzaamheden ter voorbereiding van bouw.
Naast nieuwe woningen komen er ook nieuwe wegen
en allerlei voorzieningen zoals winkels, een gezondheidscentrum, scholen en sportvoorzieningen.
Woningcorporatie Talis ontwikkelt hier een ‘vitaal

Nieuwe bewoners voor
Boszicht

woongebouw’. Voor ZZG komen hierin 36 appartemen-

We willen graag dat het voor de huidige bewoners

ten voor beschermd wonen. En 45 appartementen voor

prettig wonen blijft in Boszicht. Daarom zoeken we

beschut wonen. Ook komt er een ontmoetingsruimte.

nieuwe bewoners voor de appartementen die vrij
komen. We houden u op de hoogte over het vervolg.
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Boszicht bruist!
We doen er alles aan om de bewoners in Boszicht een
fijne tijd te geven. Hieronder vindt u een verzameling
van activiteiten van het afgelopen jaar.

Aanspreekpunt
Voor vragen, opmerkingen en ideeën die met de toekomst van
Boszicht te maken hebben, kunt u terecht bij Eric van Pinxteren,
locatiemanager Boszicht. Het kantoor van Eric is te vinden op
de begane grond. U kunt hem ook bereiken via de telefoon
06 - 48 58 89 35 of per mail via e.vanpinxteren@zzgzorggroep.nl
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