
Omwonenden Zorgcentrum Cederhof 

 

 

Kapelle, 14 januari 2021 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

In vervolg op ons schrijven van 15 oktober 2020, informeren wij u hierbij over de voortgang van de 

nieuwbouwplannen Cederhof. Zoals u weet, heeft Cederhof op 9 juli 2020 een onderbouwing 

ingediend voor nieuwbouw van het huidige woonzorgcentrum Cederhof. Het plan bestaat uit 76 

tweekamerappartementen die geschikt zijn voor het leveren van zware zorg én zijn voorbereid op 

het scheiden van kosten Wonen en Zorg. De nieuwbouw zal een fysieke verbinding krijgen met het 

zowel het oude pand als De Flat. Er is een groot tekort aan verpleeghuisplaatsen in Zeeland, en ook in 

onze regio. De wachtlijst voor Cederhof is momenteel 1,5 jaar. 

   

Vorige week, op 5 januari, hebben Cederhof en het College van Burgemeester & Wethouders de 

voltallige gemeenteraad geïnformeerd over dit plan. Het College heeft zich daarbij positief uitgelaten 

over de noodzaak van de plannen en de eerste schetsontwerpen van het nieuwe gebouw.  

 

Cederhof gaat nu, samen met een stedenbouwkundig bureau en de gemeente, voortvarend aan de 

slag om een voorontwerp nieuw bestemmingsplan op te stellen. Gelijktijdig zullen Cederhof en de 

architect verder werken aan het opstellen van een bouwplan voor de nieuwe Cederhof. Afhankelijk 

van de beoordeling van beide plannen hopen we eind 2022 te kunnen beginnen met de nieuwbouw. 

De bouw zal ongeveer één jaar duren, zodat we eind 2023 het nieuwe pand kunnen openen. Over de 

ter visie legging en inspraakprocedures wordt u nog uitvoerig geconformeerd door ons en de 

gemeente.      

 

Door Covid mogen we helaas geen informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere 

geïnteresseerden organiseren. Dat spijt ons zeer. Om die reden gaan we andere initiatieven nemen 

om informatie te delen en op te halen.  Via Vlogs. Zie onze eerste Vlog op de website van Cederhof, 

www.cederhof.eu bij ‘activiteiten 14 januari’. Ook De Scheldepost gaat ons volgen. 

 

Niettemin kunnen wij ons voorstellen dat er vragen zijn die u graag met ons wilt delen. Dat kan zowel 

digitaal via a.vermaas@cederhof.eu t.a.v. André Vermaas. Of per post, Cederhof, Cederlaan 9, 4421 

BZ Kapelle, t.a.v. André Vermaas. Realiseert u zich daarbij wel dat ons plan nog in ontwikkeling is en 

ook wat betreft de procedures nog geen definitieve planning is gemaakt.    

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Inge van den Boomen 

Directeur-bestuurder 

 

http://www.cederhof.eu/
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