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Geachte omwonende van Careyn Rozenhof, 

 
Met deze brief informeren wij u over de voorgenomen sloop-
nieuwbouwplannen voor de locatie Careyn Rozenhof aan de Anjerlaan 49 
in Naaldwijk. Deze brief is verspreid in de wijk rondom Rozenhof 
begrensd door de Kruisbroekweg, de Secretaris Verhoeffweg - Zuideinde, 
Gerberalaan (beide zijden) en Leliestraat. Ook ontvangen de bewoners 
aan de Tomatenstraat 1 t/m 16 deze brief. 
 
Aanleiding 
Het verpleeghuis Rozenhof is gebouwd in 1965. Het gebouw is inmiddels 
gedateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat grootschalige renovatie niet 
haalbaar is. Het is daarom een langgekoesterde wens van Careyn om de 
huidige Rozenhof te vervangen door nieuwbouw die voldoet aan de 
huidige eisen rondom wonen, zorg en welzijn voor onze bewoners met 
dementie. 
 
Het beoogde nieuwe woonzorgcentrum biedt plaats aan 64 bewoners. 
Ook biedt Careyn ruimte om naast het nieuwe woonzorgcentrum 
ongeveer 40 reguliere appartementen te laten realiseren. Onze ambitie 
is dat deze appartementen geschikt zijn voor een doelgroep die 
voorbereid wil zijn op een toekomstige zorgvraag. Hiermee passen ook 
deze woningen bij de zorgverlening en visie van Careyn. 
 
Online bijeenkomst buurtbewoners 
We vinden het belangrijk dat we omwonenden van Rozenhof betrekken 
bij dit project. Daarom organiseren we een bijeenkomst voor de 
buurtbewoners. In de bijeenkomst lichten we de plannen toe evenals het 
proces dat we de komende jaren gaan doorlopen. En we richten een 
klankbordgroep op voor omwonenden die graag mee willen denken over 
de plannen voor Rozenhof. Ook dit lichten we in de bijeenkomst toe. De 
bijeenkomst vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats, via 
een Livestream.  
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De livestream start op 26 januari 2022 om 19.30 uur. 
Bekijk de livestream via www.nieuwrozenhof.nl/bijeenkomst.  
De bijeenkomst duurt naar verwachting tot 21.00 uur.  
 
Tijdens de bijeenkomst kunt u heel eenvoudig uw vragen stellen of 
suggesties meegeven. We vertellen u tijdens de bijeenkomst hoe u dat 
kunt doen en we doen ons best zoveel mogelijk vragen live te 
beantwoorden. Mocht dit niet voor alle vragen en opmerkingen lukken, 
dan nemen we de beantwoording mee in het verslag dat we van deze 
bijeenkomst maken.  
 
 
Blijf op de hoogte  
Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom 
Rozenhof. We doen dat via digitale nieuwsbrieven en (digitale) 
bijeenkomsten, maar ook is informatie over de ontwikkeling van 
Rozenhof terug te vinden op de website www.nieuwrozenhof.nl Wilt u 
voortaan onze digitale nieuwbrieven ontvangen? Geef dan uw mailadres 
aan ons door via deze website.  
 
Ik hoop u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ingrid van Putten via 
info.rozenhof@careyn.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Petra van Dijk 
Manager Zorg  
Careyn Rozenhof 
 
 
 


