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Betreft: Nieuwsbrief bewoners 
 
 
Beste contactpersonen, 
 
 
In mei van 2021 hebben wij u geïnformeerd over de herontwikkeling van 
Careyn Rozenhof door middel van een presentatie. We hebben u toen 
verteld dat er binnen Careyn een langgekoesterde wens is om de huidige 
Rozenhof te herontwikkelen. Zo maken we van Rozenhof een gebouw 
wat voldoet aan de huidige eisen rondom wonen, zorg en welzijn voor 
onze bewoners met dementie.  
 
Gezette stappen 
In de afgelopen periode hebben we het nodige gedaan om verder te 
komen met de herontwikkeling. De informatie die u in de presentatie 
hebt gekregen is nog steeds leidend voor de plannen van de 
herontwikkeling van Rozenhof. Hieronder leest u de gezette en te zetten 
stappen: 

- We hebben een projectteam opgericht met vertegenwoordigers 

van Careyn en van de gemeente Westland.  

- Het projectteam werkt aan het maken van een stedenbouwkundig 

plan. 

- Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het opstellen van 

een bestemmingsplan. Dit is noodzakelijk voor het mogelijk 

maken de nieuwbouw voor Rozenhof. Het projectteam werkt aan 

een voorstel voor het bestemmingsplan. 

- We laten verschillende onderzoeken uitvoeren die nodig zijn voor 

de nieuwbouw. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de flora en 

fauna, de lucht- en bodemkwaliteit en het geluid rondom 

Rozenhof.  

- In het tweede kwartaal van 2022 maakt Careyn een start met het 

eerste ontwerp voor de nieuwe Rozenhof.  
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Informeren van de omwonenden en de buurt 
We vinden het belangrijk dat we omwonenden van Rozenhof informeren 
en betrekken bij dit project. Daarom organiseren we een digitale 
bijeenkomst voor de buurtbewoners. Omwonenden ontvangen hiervoor 
in januari 2022 een uitnodiging.  
 
Is deze informatie nieuw voor u? 
Het kan zijn dat uw naaste na mei 2021 in Rozenhof is komen wonen, of 
dat u niet aanwezig kon zijn bij de bijeenkomst. Bijgevoegd bij deze 
brief vindt u het verslag van de presentatie, zodat u terug kunt lezen 
wat de plannen zijn en welke informatie gedeeld is tijdens de 
bijeenkomst.  
 
We houden u op de hoogte 
Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom 
Rozenhof. We doen dat via nieuwsbrieven en (digitale) bijeenkomsten, 
maar ook is informatie over de ontwikkeling van Rozenhof nu terug te 
vinden op de website www.nieuwrozenhof.nl. In de loop van het jaar 
zullen we ook een inloopspreekuur starten waar u terecht kunt. 
 
Ik hoop u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
Heeft u nu dringende vragen? Neem dan contact op met Ingrid van 
Putten via info.rozenhof@careyn.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Petra van Dijk, manager zorg 
 
 


