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BOUWNIEUWSBRIEF  

Met deze bouwnieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen rondom de renovatie- en nieuwbouwplannen voor de State 
Hillegersberg. 

Stand van zaken renovatie en nieuwbouw 
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Op 16 oktober jl. hebben we samen met de 
adviseurs en bouwers, maar vooral met de 
bewoners en medewerkers de “feestelijke” paal 
gevierd als start van de renovatie van de State 
Hillegersberg! 

Na dit feestelijke startsein is er veel gebeurd! De 
vloer van de nieuwe Brasserie is gerealiseerd en 
sinds vorige week wordt ook het stalen geraamte 
van de extra verdieping zichtbaar. Vervolgens 
wordt ook de staalconstructie van de Brasserie 
geplaatst. Kort daarna worden de gevels  
dichtgezet met geprefabriceerde 
gevelelementen.  

December  2019

Nummer  8

Met ingang van afgelopen vrijdag 6 december heeft 
de bouwkundige aannemer JP van Eesteren 
stofschotten geplaatst ter afsluiting van de 
toegangsdeur van de rechter lift van Strauss. Deze 
lift is niet meer te gebruiken. 
 
De lift wordt de komende maanden volledig 
vernieuwd en vervangen. Hierbij wordt alleen de 
bestaande, betonnen liftschacht hergebruikt nadat 
er aan de binnenzijde  aanpassingen zijn gedaan. 
 
In de loop van het eerste kwartaal van 2020 zal de 
eerste nieuwe lift beschikbaar zijn voor gebruik. 
Daarna is de linker lift aan de beurt voor 
vernieuwing. Eind van het 2de kwartaal 2020 is ook 
deze lift nieuw en gereed voor gebruik. 
 
 

Interne verhuizing 
Afgelopen donderdag 5 december zijn de 
WelThuis bewoners van Strauss 3 intern verhuisd 
naar Mozart 1 en Mozart 2.  

Deze interne verhuizing stond al gepland nadat 
de eerste fase van de renovatie en nieuwbouw zou 
zijn afgerond. In verband met de liftrenovatie, 
zoals hiervoor toegelicht, is het besluit genomen 
om deze bewoners eerder te verhuizen. De 
verhuizing is succesvol verlopen. 
 

Werkzaamheden lift 

                                                                                   
Namens Transmitt Revalidatie, WelThuis, 
Zorgpension, Goudenhart, Palet Welzijn en Fundis 
Vastgoed wensen wij u allen hele prettige 
feestdagen. 



  
 

 

Bouwnieuwsbrief de State Hillegersberg – December 2019   
 
 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagina 2 
 

Pagina 3Titel nieuwsbrief   

Bereikbaarheid 
Hieronder nogmaals een weergave van de 
belangrijkste telefoonnummers.  
 

Dit is een momentopname... Het is de bedoeling om 
zover mogelijk door te rijden! 

Voor de State Hillegersberg is een eenvoudige 
webpagina ontwikkeld. Op www.destate.nl kunt 
u meer lezen over de organisaties die binnen de 
locatie actief zijn.  

Parkeren 
Sinds kort is het parkeerterrein achter Mozart 
vergroot. Dit is gedaan om de tijdelijk verhoogde 
parkeerdruk o.a. veroorzaakt door de “bouwbusjes” 
op te kunnen vangen.  
 
Hoewel dit niet op het wegdek is aangegeven, is 
het de bedoeling om aan 2 zijden haaks op de 
rijrichting te parkeren. Zie onderstaand een 
voorbeeld hiervan. 
 
Wanneer dit gebeurt, maken we optimaal gebruik 
van de beschikbare ruimte.  
 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 

Website 

 
  Transmitt  Revalidatiezorg  

Algemeen   088 0234 734  revalidatie@transmitt.nl 
Opnames/transfer 088 0234 734  transfer@transmitt.nl 
Strauss 1  088 0234 731 
Strauss 2  088 0234 732 

 
  Goudenhart  Behandeldienst 

Secretariaat  088 0234 782  secretariaatdestate@goudenhart.nu 
Fax   088 0234 784 

 
  WelThuis  Langdurige zorg  

Algemeen  088 4262 163  destate-wlz@welthuis.nl 
Opnames/ Transfer 088 4262 163  destate-wlz@welthuis.nl 
Mozart 1    088 4262 197 
Mozart 2  088 4262 198 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


