
1NIEUWBOUW SINT ANNA
Uw nieuwe woonomgeving in beeld
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Let op: alle beelden in 

dit boekje zijn nog 

niet definitief.

Kleuren en type 

meubelen kunnen 

afwijken. De beelden 

dienen als 

sfeerimpressie en 

inzicht te geven in de 

ruimtelijkheid van het 

nieuwe gebouw.

Inleiding

Beste (toekomstige) bewoner,

U gaat een spannende tijd tegemoet, 

u gaat namelijk verhuizen naar de 

nieuwbouw van Sint Anna.

Om u een beeld te geven van uw 

nieuwe woonomgeving vindt u in dit 

boekje afbeeldingen en uitleg.

Heeft u vragen over de nieuwbouw? 

Mail dan naar 

nieuwbouw@sintannaboxmeer.nl.
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Fasering Nieuwbouw

Periode Woongroep Kleur

Zomer 2022 

(fase 1)

Maaspoort, Zonnewende, Boterbloem (H-gebouw10 bewoners 

van elke woongroep), Ark en Veerzicht.

Oranje

Winter 2022 

(fase 2)

Maaspoort, Zonnewende, Boterbloem (J-gebouw overige 

bewoners van deze woongroepen)

Groen

Zomer/najaar 2023 

(fase 3)

Lavendel, Tuinkamer-Benedenhof, Heren-Poorthuis, Toren-

Residentie

Blauw

We gaan in drie fases verhuizen naar de 

nieuwbouw. 

De concept planning hiervoor is als volgt: 
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Fasering Nieuwbouw

Links ziet u de begane 

grond en de eerste 

verdieping.

Vanwege de veiligheid 

mogen niet alle acht 

bewonerskamers in de 

eerste en tweede fase 

al worden gebruikt, 

vandaar dat er vijf 

bewonerskamers 

aangegeven worden.
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Fasering Nieuwbouw Op deze pagina de 

tweede en derde 

verdieping. Ook hier 

mogen vanwege de 

veiligheid niet alle acht 

bewonerskamers in de 

eerste en tweede fase 

al worden gebruikt, 

vandaar dat er vijf 

bewonerskamers 

aangegeven worden. 
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Kleurgebruik en thema’s

Er zijn vijf kleurenthema's verdeeld over 20 

woongroepen.

Ieder kleurenthema komt vier keer voor in 

het gebouw, maar toch steeds met een 

andere stofkeuze. Zo krijgt iedere 

woongroep een eigen uitstraling.

Op iedere afdeling komt 

een fotowand met 

plant / struik uit 

Maashegge, passend 

bij het kleurenthema.
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5 kleurenthema’s Hiernaast ziet u stalen 

van de 

kleurencombinaties die 

gemaakt zijn voor de 

nieuwbouw.

Alle moodboards en 

stofkeuzes zijn 

binnenkort te zien in de 

'kunstgang' bij de 

kapel.

Meer informatie 

hierover volgt.
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Leefcirkels en toegankelijkheid

We gaan uit van vrijheid in plaats van 

vrijheidsbeperking. Iedere bewoner krijgt 

een armband/horloge of pols/halszender

met een tag. Daarmee krijgt de bewoner 

toegang tot de eigen kamer, en gaan ook 

andere deuren die open 'mogen' ook open. 

Zo wordt er per persoon bekeken wat er op 

een veilige manier kan.

Door middel van deze 

technologie kunnen 

bewoners bijvoorbeeld 

zelfstandig naar de tuin, 

andere woongroepen of 

de brasserie.
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Begane grond

Op de begane grond 

vindt u de entree, 

brasserie, vier 

woongroepen, 

kantoren, 

vergaderruimtes, 

ruimtes voor

zorg & verzorging (o.a. 

verpleegkundig team) 

en de tuin.
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Voorhof
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Voor de entree wordt een voorhof 
aangelegd in de vorm van een rotonde. 

Daar aangelegen zijn enkele 

parkeerplaatsen voor ‘kort parkeren’, 
invalideparkeerplaatsen en voor nachtzorg.

Naast het gebouw wordt een grote 

parkeerplaats en fietsenberging 
gerealiseerd.
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Entree / brasserie
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Eenmaal binnen komt 

u in de ruime entree. 

We werken daar met 

een ‘warm welkom’, dat 

wil zeggen dat er altijd 

medewerkers aanwezig 

zijn om bezoekers 

welkom te heten, de 

brasserie (en het 

winkeltje) bemannen 

etc.
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Gang entree naar woongroep

Vanuit de entree kunt 

u links en rechts door de 

glazen gang naar de 

woongroepen op de 

begane grond, of naar de 

lift of trappenhuis om de 

woongroepen op de 

hogere etages te 

bereiken.

In deze gang zijn onder 

andere vergaderruimtes 

en de kapper gelegen.
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In de nieuwbouw is een brasserie voorzien. 

Deze is voor iedereen toegankelijk en heeft 

een huiselijk karakter.

In 2022 start de brasserie kleinschalig met 

de mogelijkheid hier een kopje koffie/thee 

te drinken. Als de nieuwbouw gereed is 

gaat de brasserie een uitgebreidere kaart 

voeren.

In de brasserie is het mogelijk om afdeling 

overstijgende activiteiten te organiseren.

Brasserie
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Brasserie



17

17

Hieronder het 

kleuren/materiaal 

moodboard voor de 

brasserie. Deze stoffen 

en kleuren ziet u straks 

terug in de brasserie.



18

Tuin

Achter het gebouw wordt een 

belevingsgerichte en beschermde binnentuin 

aangelegd. Deze tuin is voor iedereen 

toegankelijk. 

De tuin wordt als laatste aangelegd, wanneer 

de nieuwbouw helemaal is afgerond. 
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Buitenaanzicht bewonersappartement
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Kapper & multifunctionele (zorg)ruimte
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Er komt tóch een kapsalon op de begane 

grond 

(was eerder niet voorzien op een vaste 

locatie).

Daarnaast is er een multifunctionele 

zorgruimte; hier maken bedrijfsarts, 

tandarts, casemanager en overige 

therapeuten gebruik van. (op basis van 

reserveren)

Ruimtes voor zorg en verzorging

De pedicure en fysio 

gaan de behandeling 

uitvoeren op de 

woongroep.

De arts komt 

wanneer nodig bij 

bewoner op de 

kamer.
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Woongroep

Iedere woongroep bestaat uit 8 

bewonerskamers met slaap/woonkamer 

en badkamer. 

Daarnaast is er een huiskamer met 

keuken en een aparte multifunctionele 

ruimte. 

Per 2 afdelingen wordt een balkon en de 

schone / vuile berging gedeeld. 

Er komen in totaal 160 

bewoners bij Sint 

Anna te wonen, 

verdeeld over 4 

woonlagen in 20 

woongroepen van 8 

bewoners. 
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Bewonerska

mer

Huiskamer

& 

keuken

Multifunction

ele 

ruimte

Bewonerska

mer

Huiskamer

& 

keuken

Multifunction

ele 

ruimte

Balkon 

(gedeeld met 

andere woongroep)

Berging
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Gang naar de woongroep
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De voordeuren van bewonerskamers zijn 

steeds per 2 in een nis gelegen.

Voordeur bewonerskamer

Bij iedere voordeur 

komt een 

'verzamelkastje'. 

Daarin kan een foto, 

maar ook persoonlijke 

/ aansprekende 

voorwerpen van de 

bewoner worden 

getoond.
Voordeuren bewonerskamers

per 2 in 1 portaal
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Bewonerskamer
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Een bewonerskamer is 

ongeveer 27m2 groot, 

waarvan 21m2 voor 

slaap/woonkamer en 

6m2 voor de 

badkamer.

Bewoners gebruiken een eigen televisie (op 
een poot/steun (op een kastje), de televisie 

kan niet opgehangen worden.

Alle kamers zijn voorzien van een 
klimaatbeheerssysteem voor verwarming, 

koeling en ventilatie.

Bewoners kunnen gebruik maken van de 

internetaansluiting op hun kamer.

Alle kamers (m.u.v. die op de noordzijde) 

zijn voorzien van zonwering.
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xxxxx

Nachtkastje en gordijnen 

worden door Sint Anna 

verzorgd.

Vaste 

kastenwand en 

bed worden door 

Sint Anna 

verzorgd
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XXXXXInfo bewonerskamer

Plafondrail tillift

Overig 

meubilair en 

aankleding 

naar eigen 

invulling

2 ramen; 

1 kiepraam (frans balkon), 

1 gewoon raam (kan niet open)
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Bewonerskamer (badkamer)
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De badkamer is voorzien van een wastafel 

met lamp, handdoekenrek, zeepdispenser 

en handdoekdispenser, vaste 

badkamerkast, toilet met zwarte toiletbril, 

toiletrolhouder en wcborstelhouder, 

toiletsteunen, douche, douchestang, 

warmteltegel boven de douche en 

afzuiging.

Er wordt gebruik 

gemaakt van een 

verrijdbare douchestoel.

De douchestang loopt 

door de hele douche -

hoek.

De douchekraan zit 

naast de douche, zodat je 

zonder nat te worden de 

douche aan en uit kan 

zetten.

Boven de douche 

wordt een warmtetegel 

geplaatst. Zo wordt het 

douchen comfortabeler 

voor de bewoner.



32

Huiskamer (roze)
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Huiskamer (groen)
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XXXX

Iedere woonkamer wordt 

voorzien van:

- 1 eettafel 200x100 en 1 

eettafel 100x100

- 6 eetkamerstoelen

- Wandkast

- Fauteuils

- Salontafel

- Verlichting

- Planten

xxxx

De verdere aankleding van 

de huiskamer kan door de 

medewerkers van de woongroep 

worden gedaan zodat de 

huiskamer nog huiselijker kan worden 

gemaakt door elementen toe te 

voegen; bijvoorbeeld een oude klok.
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Huiskamer (groen)
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De stoelen zijn getest en beoordeeld door 

bewoners, medewerkers en bezoekers. De 

best gewaardeerde stoel wordt aangeschaft.
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Keuken
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In de keuken in de woongroep worden de 
maaltijden afgemaakt. Er kan ook zelf 

gekookt worden op de woongroep. Er is 

geen centrale keuken meer in de 
nieuwbouw.

Bewoners hebben straks meer keuze voor 

maaltijden. Wekelijks wordt er bepaald wat 

er gegeten wordt. Er is dagelijks keuze uit 

2-3 maaltijden.

De keuken is voorzien 

van een gootsteen,

vaatwasser, Inductie 

kookplaat,

Koelkast en

magnetron. Per twee 

woongroepen is er 

in de berging 

een combi-steamer. 

Hierin worden de 

maaltijden verwarmd. 

In deze berging staat 

ook per woongroep 

een koel/vries 

combinatie.
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Multifunctionele ruimte
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In de multifunctionele ruimte kunnen activiteiten 

gedaan worden. Er is ook opbergruimte voor 

bijvoorbeeld spellen en andere materialen. 

Tevens staat in deze ruimte de vaste computer 

van de woongroep.
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Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van dit boekje? Of heeft 

u vragen over andere zaken met betrekking 

tot de nieuwbouw?

Mail naar 

nieuwbouw@sintannaboxmeer.nl

mailto:nieuwbouw@sintannaboxmeer.nl

