
Woonzorgzone Monnikenhof
Infovergadering buurtbewoners 20/06/2017



Op het programma:
1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen
2. Bouwprogramma en timing
3. Impact voor de buurt?
4. Heeft u nog vragen?



Voorstelling 
Zorgbedrijf Antwerpen



seniorenpijler

jeugdpijler



Missie

We vullen de ontbrekende schakel(s)
in zodat iedereen, aan een betaalbare 
prijs, de kans krijgt om comfortabel 
ouder te worden.  



Visie

Iedereen in onze stad of gemeente, 
ook de hulp-behoevende, heeft het 
recht om comfortabel te leven.



Visie

Daarom bieden we aan huis en in de 
wijk of buurt alle diensten die een 
mens nodig heeft om zo aangenaam 
mogelijk zelfstandig te kunnen leven.



Visie

Met competent en gemotiveerd 
personeel, met een aanbod dat 
kwaliteit en vernieuwing vooropstelt 
en met een heldere prijzenpolitiek, 
streven we altijd naar diensten die het 
leven van onze klanten kwaliteitsvol 
maken en die ons bedrijf financieel
gezond houden.









Bouwprogramma & timing
Woonzorgcentrum Monnikenhof



Masterplan: 3 fasen
Woonzorgcentrum Monnikenhof



Fase 1: uitbreiding woonzorgcentrum 
Fase 2: renovatie bestaand woonzorgcentrum 
Fase 3: bouw serviceflats



Fase 1: uitbreiding woonzorgcentrum

Voorbereiding en archeologisch onderzoek tot begin september.
Timing werken: van begin september 2017 tot maart 2019



Fase	1
Uitbreiding	woonzorgcentrum	van	
81	naar	114	bewoners	(inclusief	

zorgflats	na	fase	2)	Start:	
september	2017

Klaar	voor	eerste	bewoners:	
Maart	2019



Fase 2: renovatie bestaand woonzorgcentrum
en bouw dagverzorgingscentrum

Timing: van januari 2019 tot augustus 2019
Verbouwing cafetaria, kapper, fysio, 4 tweepersoonskamers naar 3 
eenpersoonskamers, bouw dagverzorgingscentrum en optimalisatie
parking



Fase 2
Verbouwing	cafetaria,	

kapper,	fysio,	4	
tweepersoonskamers	naar	3	
eenpersoonskamers,	bouw	
dagverzorgingscentrum en	

optimalisatie	parking
Start:	januari 2019
Klaar:	augustus 2019



Fase 3: bouw serviceflats
Timing: van midden 2018 tot einde 2019
Bouwvergunning in orde, aannemer nog niet toegekend.



Fase	3
46	serviceflats

midden	2018	– einde	2019







zijaanzichten



Impact voor de buurt



Werfinrichtingsplan 
fase 1 en fase 2



Aanrijroutes werfverkeer 

• Werfverkeer
• Werfingangen, leveringen en aanrijroutes werfverkeer 
• Groenvoorziening: nieuw aanplantingsplan in opmaak
• Parkeren: 

tijdelijk parkeerverbod in overleg met verkeerspolitie
• Afspraken met aannemer



creëren
werftoegang

gegarandeerde
brandweertoegang

brandweerpoort
behouden

maar UIT DIENST



Werfverkeer

• We proberen de hinder voor de buurt zo veel 
mogelijk te beperken.
✓Werfverkeer maximaal op het werfterrein.  
✓Toegang tot de werf zo dicht mogelijk bij de 

Monnikenhofstraat.

• Werfverkeer: maandag tot vrijdag 
Occasioneel en in overleg  kan er een keer op zaterdag 
gewerkt worden.



Werfverkeer
• In- en uittrit werf aan de kant van Neerhoefstraat
• Aan- en uitrijroutes via Monnikenhofstraat en 

Neerhoefstraat: 
dit impliceert een parkeerverbod in de Neerhoefstraat.

• Parking voor aannemers en bestuur op werfterrein.
• Laden en lossen op werfterrein.
• Keren van vrachtverkeer zoveel mogelijk op werfterrein. 



Werfverkeer piekmomenten

• Piekmomenten in het werfverkeer doen zich voor bij
volgende werkzaamheden: 
• Graafwerken: grondtransporten 
• Betonstorten vloerplaten: 

funderingen / plaat gelijkvloers / plaat verdieping / dakplaat
• Levering structurele elementen: kalkzandsteenelementen
• Uitvoeren dekvloeren: chapewagens
• Omgevingsaanleg



Presentatie beschikbaar op website: 21 juni
Informatiepanelen in het woonzorgcentrum in juli



Hoe zal het nieuwe Monnikenhof 
er uiteindelijk uitzien?



Hoe zal het nieuwe Monnikenhof 
er uiteindelijk uitzien?



woonzorgcentrum



serviceflats



Een modelkamer bezoeken?
We houden de buurt op de hoogte van de werken.

In de loop van 2018 organiseren we kijkmomenten 
waarop u een modelkamer kunt bezoeken.



Vragen?
Directie woonzorgcentrum Monnikenhof: 
tel. 03 561 16 11 
wzc.monnikenhof@zorgbedrijf.antwerpen.be

Projectleider aannemer Van Roey nv
03 340 17 11
info@vanroey.pro

Klantendienst Zorgbedrijf Antwerpen
tel. 03 431 31 31
klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be



Bedankt
Voor jullie aandacht



www.zorgbedrijf.antwerpen.be


