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Bekijk het ontwerp van de nieuwe locatie 
Tijdens de tocht zagen jullie tekeningen van de nieuwe locatie.
Op onze website vind je deze tekeningen nu ook.

Je ziet er bijvoorbeeld hoe we willen dat:
• Een woning eruit komt te zien. 
• De twee gebouwen eruit komen te zien.
• Het hele park eruit komt te zien.

We praten met de gebruikersgroep en de buurt over de tekeningen.
Als er nog verbeteringen nodig zijn, dan laten we dat aan jullie weten.
Daarna gaan de tekeningen naar de gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente vertelt ons dan of ze onze plannen goed vinden en of we onze 
nieuwe locatie op deze manier mogen bouwen.   

Manager Brigitte geeft op de website uitleg bij de tekeningen. 
Dit doet ze in een filmpje.

Bekijk het ontwerp en het filmpje met uitleg op:

www.dichterbij.nl/horst-ontwerp
We hebben al verschillende vragen van onder
andere bewoners en buren over het ontwerp 
ontvangen.
Deze vragen beantwoorden we op onze website.
We begrijpen het als je
nog andere vragen hebt.
Deze mag je natuurlijk 
altijd aan ons stellen.
Dat kan door een e-mail 
te sturen naar 
horst@dichterbij.nl



Slopen gestart 
 
Onze nieuwe locatie komt op de plek waar nu het Mikado-terrein is.
Voordat we gaan bouwen moet er dus eerst worden gesloopt.
Om dit veilig te doen staan er sinds kort op sommige plekken hekken om het 
gebouw. Later worden er op andere plekken nog meer hekken neergezet. 

Eerst worden de gebouwen aan de binnenkant leeggemaakt. 
En verhuizen we de allerlaatste dingen naar een andere plek.
In februari starten we met de sloop van de buitenkant. 
We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk overlast is van de werkzaamheden. 

Je kunt straks meekijken hoe het gaat met het nieuwe gebouw. 
Er komt namelijk een verhoging.
Vanuit deze verhoging kun je de sloop en de nieuwbouw goed bekijken.
We laten het weten als de verhoging er is.

Bewoners hebben trouwens een hesje gekregen.
Dit hesje kun je aantrekken als je komt kijken. 
Zo kunnen de mensen die aan het bouwen zijn hier rekening mee houden.
En letten ze bijvoorbeeld extra op de veiligheid. 

Het leven op de nieuwe locatie 
 
We vinden het belangrijk dat je een goed beeld hebt van hoe het leven op  
de nieuwe locatie eruit komt te zien.
We hebben daarom een filmpje gemaakt waarin je het gevoel krijgt dat je  
door de nieuwe locatie loopt.
Ook hebben we een paar boekjes gemaakt waarin we uitleggen hoe een dag  
op de nieuwe locatie eruit komt te zien. 
Je vindt het op onze website: www.dichterbij.nl/horst-ontwerp 



Veel interesse voor het ontwerp 
tijdens de tocht  

In december organiseerden we een tocht.
Tijdens de tocht konden toekomstige bewoners, hun familie en vrienden, 
medewerkers en buren het ontwerp komen bekijken.
We vinden het erg leuk dat er veel mensen kwamen kijken.
We kregen veel fijne reacties en goede vragen.

Op onze website vind je meer informatie over het ontwerp.
Daarin beantwoorden we ook de vragen die zijn gesteld.
Kijk op www.dichterbij.nl/horst-ontwerp



In Horst dromen we van een nieuw  
thuis in de buurt de Risselt waar talent  
tot bloei komt.  
Blijf op de hoogte van hoe we deze  
droom waarmaken,  
kijk op www.dichterbij.nl/horst

De nieuwsbrief is geschreven  
in Taal voor allemaal.
Taal voor allemaal zorgt ervoor  
dat zoveel mogelijk mensen  
de tekst begrijpen.

Vragen stellen is belangrijk
Er worden veel vragen gesteld.
Dat begrijpen we en vinden we fijn.
Blijf vooral vragen stellen. 
Je mag altijd een e-mail sturen naar horst@dichterbij.nl

Vragen kun je ook stellen aan je DVC’er, aan de begeleider of aan de manager.
Vaak kunnen zij je vragen beantwoorden.
En soms vinden jullie het antwoord samen op de website.

Wie komt waar te wonen?
Soms lukt het niet om een vraag helemaal te beantwoorden omdat het 
antwoord er nog niet is. 
Zo vragen mensen soms welke bewoner waar komt te wonen. 
Hier kunnen we nu over na gaan denken omdat er een ontwerp is.
Natuurlijk houden we bij deze vraag rekening 
met de behoeften van de bewoners.
We kijken daarbij bijvoorbeeld naar welke plaats 
in het gebouw voor de bewoner de juiste is.
En welke bewoners goed dichtbij elkaar 
kunnen wonen. 

We kunnen nu nog niet precies antwoord 
geven op de vraag.
Zodra we hier meer informatie over 
hebben, laten we dit natuurlijk weten.


