
Genk, woensdag 02 februari 2022



• Wat gaan we doen ?

• Waarom doen we dat ?

• Wanneer beginnen we en hoe lang gaat dat duren ?

• Gaan wij daar hinder van ondervinden ?

• En hoe gaan we dat dan oplossen ? 



• Op het gelijkvloers en op de 1ste verdieping gaan we muren uitbreken.

• We maken grote open ruimtes.

• In de open ruimtes is er plaats voor:

• Een keukenblok

• Tafels en stoelen

• Zetels











• Vergroten van het huiselijk gevoel.

• Een eigen plek per verdieping 

• waar je rustig kan eten zonder het gevoel te hebben “op de gang te 
zitten”.

• Waar we zelf een gerechtje kunnen klaarmaken of opwarmen 
gedurende de ganse dag.

• Waar we samen TV kunnen kijken.

• Waar we met bezoekers kunnen gaan zitten en een koffie drinken.



• We beginnen op maandag 7 februari.

• De werken duren tot het einde van maart.

• We werken in deze fase enkel op 0 en op 1,
de 2de verdieping komt later aan de beurt.

• We werken op 0 en op 1 tegelijkertijd zodat die werken samen klaar 
zullen zijn.



• De aannemer gaat een tijdelijke wand plaatsen rond de werf op elke 
verdieping.

• Die moet stof en lawaai een stuk tegenhouden.

• We voorzien toch wel een beetje hinder:

• Geluidsoverlast gedurende 2 dagen per verdieping.

• Stof

• Minder ruime doorgang

• Bestaande plaatsen waar we nu “op de verdieping eten” vallen 
weg.



• Elke week is er overleg met de aannemer om bij te sturen. Bewoners 
zijn welkom bij dat overleg. We hebben inmiddels 6 kandidaten.

• Er wordt een stofwand geplaatst.

• We stellen gehoorbescherming ter beschikking.

• Bewoners zullen de keuze hebben om te eten op de kamer, in de 
Olea, of in de eetzaal.

• We voorzien dat bewoners overdag ook in de Olea en in de eetzaal 
terecht kunnen om te rusten of aan activiteiten mee te doen.

• Voor families, mantelzorgers voor wie dat mogelijk is, zou het 
kunnen helpen om een bewoner even mee te nemen, weg uit het 
lawaai van de 4 dagen.




