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ONDERWERP  DATUM 

Verslag informatiebijeenkomst 21 april  28 april 

 

 
Beste cliënt, eerste contactpersoon en familieleden, 
 
Vorige week donderdag was de informatiebijeenkomst in de recreatiezaal van Het Zonnehuis. 
Hier heeft u informatie ontvangen over het ‘Volledig Pakket Thuis’ (vpt) en de aanstaande 
terugkeer van EuroParcs naar De Vier Dorpen. Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de 
hoogte van wat er tijdens deze bijeenkomst is besproken en wat de volgende stappen zijn.  
 
De verhuizing 
Op 1 augustus krijgt u de sleutel van uw nieuwe appartement. U bent geplaatst in het 
appartement van uw voorkeur. Vanaf dat moment heeft u tijd om de woning te stofferen en in 
te richten. Er zijn gordijnen beschikbaar die uit de oude De Vier Dorpen komen. Wanneer u 
hier gebruik van wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw EVV. Wilt u meubels bestellen en 
laten bezorgen bij De Vier Dorpen? Maar kunt u de goederen niet zelf in ontvangst nemen? 
Dan helpt de huismeester van Habion graag. Via Habion kunt u hierover afspraken maken. 
 
Op maandag 12 september verhuizen we de spullen die in de opslag staan. Op dinsdag 13 
september verhuizen we het grootste deel van de meubels van EuroParcs naar De Vier 
Dorpen. Op woensdag 14 september gaan de laatste spullen over. U trekt zelf die avond in uw 
nieuwe appartement. Op deze verhuisdag organiseren we opnieuw een gezellig programma 
zodat u niets van de drukte rondom de verhuizing hoeft mee te maken.  
 
Volledig pakket thuis (vpt) 
Habion heeft besloten om het bestaande zorggebouw te renoveren tot een woongebouw. 
Wanneer u straks verhuisd bent, zijn wonen en zorg daarom gescheiden. Deze verandering is 
volgens landelijk beleid. U huurt zelfstandig uw appartement bij Habion en u ontvangt de zorg 
van ZGA e.o. via vpt.  
 
Tijdens de informatiebijeenkomst heeft u een infoblad gehad van wat vpt concreet inhoudt. 
Deze informatie kunt u terugvinden in de bijlage van deze e-mail. 
 
De kosten 
Op dit moment is de ingangsdatum van de huur vanaf 15 augustus. Gezien de verhuisdatum 
van 14 september, heeft ZGA e.o. verzocht om de huur later in te laten gaan. Het bestuur van 
beide partijen zijn nog in overleg met elkaar hierover. Naar verwachting is de tweede helft van 
mei meer duidelijkheid over of de ingangsdatum nog gewijzigd gaat worden.  



 

 

 
Er is geen verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Een vergoeding is alleen mogelijk wanneer er 
een verhuizing plaatsvindt van verpleeghuis naar verpleeghuis. Dit is bij De Vier Dorpen niet 
het geval vanwege het scheiden van wonen en zorg. Als tegemoetkoming betaalt u de vier 
maanden voor de verhuizing een lage eigen bijdrage. Het bedrag dat u hiermee bespaart, kunt 
u zien als een vergoeding. Omdat er nog onduidelijkheid was over de ingangsdatum van de 
huur, is de aanvraag voor de lage bijdrage nog niet uitgevoerd door ZGA e.o. Er is besloten om 
deze aanvraag nu toch in gang te zetten, ondanks dat er nog steeds geen uitsluitsel is over het 
startmoment van het ingaan van de huur. De lage bijdrage wordt, indien nodig, met 
terugwerkende kracht verwerkt.  
 
In de bijlage van deze mail kunt u een ‘huishoudboekje’ vinden. Dit is een voorbeeld van een 
overzicht met maandelijkse in- en uitgaves. Zo kunt u een idee krijgen van hoe uw financiële 
situatie er ongeveer uitziet. Let op. Dit wel een voorbeeld. De kosten die erin staan, kunnen 
dus afwijken van uw toekomstige kosten. Het dient enkel als voorbeeld. 
 
Heeft u een vraag over de kosten van uw woning, servicekosten of andere kosten die te maken 
hebben met het huren van uw appartement? Dan kunt u bij Habion terecht. De vraag over de 
kosten voor het verwerken van afval via de afvalpas ligt op dit moment ook bij Habion. Zij 
zullen u hierover informeren.  
 
Het vervolg 
Deze week heeft u een mail gehad van Nadia Posthumus van MVGM. Hierin staat welke 
gegevens u aan hen doorgeeft zodat zij de huurovereenkomst kunnen opstellen. Uiterlijk 6 mei 
ontvangt u een concept huurovereenkomst. Heeft u nog vragen over uw persoonlijke situatie? 
Dan kunt u een gesprek aanvragen met MVGM. Dit gesprek vindt plaats op 24 of 25 mei op 
EuroParcs. Over de details informeren wij u later. Op 23 juni is er nogmaals een 
informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn ZGA e.o, Habion en MVGM aanwezig om 
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. In juli gaan wij persoonlijk met u in 
gesprek over de invulling van uw vpt. 
 
Updates 
Zoals verschillende bezoekers tijdens de afgelopen informatieavond aangaven, is er behoefte 
aan tussentijdse updates over de verbouwing en de terugkeer. Daarom sturen wij u in het 
vervolg elke vier weken een nieuwsbrief om u zo stap voor stap mee te nemen in de terugkeer 
naar het nieuwe De Vier Dorpen. De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u dus medio mei 
verwachten. Wij streven ernaar om de onderstaande punten aan bod te laten komen;  
 

 Checklist schoonmaakartikelen. 
 Een nieuw overzicht met veel gestelde vragen. 
 Duidelijkheid over de ingangsdatum van de huur. 

 
Op 12 mei komt de nieuwe website van ZGA e.o. online. Op dit moment zijn we achter de 
schermen druk bezig om een speciale webpagina in te richten. Hier kunt u alle uitgereikte 



 

 

informatie terugvinden, maar ook antwoorden op veel gestelde vragen. Wij begrijpen dat deze 
nieuwe situatie, en onbekende, veel zorgen met zich meebrengt. Krijgt ik wel de juiste zorg? En 
hoe is het geregeld met de maaltijden? Wij streven ernaar om de webpagina half mei af te 
ronden en met u te kunnen delen.  
 
Vragen 
Heeft u een vraag? Stel hem gerust. U kunt mailen naar verbouwingDVD@zgapeldoorn.nl. 
Heeft u een vraag over de verhuur van uw nieuwe appartement? Dan kunt u contact opnemen 
met de eigenaar van de appartementen, Habion, via vierdorpen@habion.nl. 
 
Wij kijken er erg naar uit om aan het eind van de zomer in het nieuwe De Vier Dorpen aan het 
werk te gaan en om er samen met u een mooie tijd van te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Shirley Hagen 
Teammanager De Vier Dorpen en projectleider 
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