
 

 
 
Vanuit de bewonersraad 
 
Maaltijdmonitor 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan de 
maaltijdmonitor. Uw antwoorden zijn verwerkt en 
de bewonersraad buigt zich nu over de conclusies 
en aanbevelingen. Wij hopen deze tijdens de 
vergadering in mei met de locatiemanager te 
bespreken. In het Spathodea nieuws van volgende 
maand komen we hierop terug. 
 
Betere zorg in Spathodea 
Van de locatiemanager heeft u inmiddels een brief 
ontvangen, waarin zij uitlegt hoe zij de zorg wil verbeteren. Wij hebben goede hoop 
dat het werken in twee vaste teams daadwerkelijk voor verbeteringen zal zorgen. 
Aan die brief was een vragenlijst gehecht voor een zogenaamde nulmeting: hoe 
waardeert u de zorg op dit moment. Wij danken iedereen die de vragenlijst heeft 
ingevuld. De resultaten van deze nulmeting zullen wij delen met de locatiemanager. 
Na verloop van tijd ontvangt u nogmaals een vragenlijst. Door de antwoorden van de 
beide vragenlijsten met elkaar te vergelijken, zal duidelijk worden in hoeverre de zorg 
daadwerkelijk verbeterd is.  
 
Vergadering met de locatiemanager op 6 april 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Toegankelijkheid balkons: duidelijk is dat dit niet op korte termijn gerealiseerd 
kan worden, maar meegenomen moet worden in de plannen voor de lange 
termijn. 

• Hittebestrijding op de bovenste verdieping: er ligt een verzoek bij Vastgoed en bij 
Services om de dakkoepels weer wit te verven. 

• Brievenbusjes: voor een aantal bewoners is het brievenbusje onbereikbaar. Er 
wordt gekeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat bewoners toch hun 
post kunnen ontvangen.  

• Bezinning over vrijwilligerswerk: de bewonersraad heeft aangegeven hierbij 
graag betrokken te worden.  
 

Veilig de straat oversteken in Kerckebosch met een rollator of rolstoel 
In het Spathodea nieuws van oktober 2020 beschreven wij het 
probleem al: de kleine voorwieltjes van de rollator of rolstoel lopen 
vast in de afwateringsgeul bij het oversteken van de straat. Dat levert 
gevaarlijke situaties op. Het winkelcentrum en het Binnenbos zouden 
voor alle bewoners uit de wijk Kerckebosch ongehinderd en veilig 
toegankelijk moeten zijn. Voor gebruikers van rollators en rolstoelen 
is dit nu zeker niet het geval. Wij hopen de gemeente Zeist in 
beweging krijgen om dit op te lossen. Beelden zeggen meer dan 
woorden, daarom willen we dit in beeld brengen met filmpjes.  
 
Willeke Zuidema heeft vrijwilligers gevonden die met hun telefoon wel 
filmpjes willen maken. Zij zullen daarvoor een aantal bewoners 
benaderen. We streven ernaar om eind juni een compilatie van de 
filmpjes aan te bieden aan de wijkmanager en de wethouder.  
 

Zorg dat u niet valt! Veilig op pad met uw rollator

Stel uw rollator goed af en zorg voor

een juiste houding

Zet uw rollator op de parkeerrem

Loop de stoep op en af op de juiste

manier

Leef veilig in en om het huis

Meld onveilige situaties bij uw

gemeente

Bezoek regelmatig een professional

voor een check



 

 
U kunt uw steentje bijdragen aan dit initiatief 
Gaat u een stukje lopen met iemand die een smartphone heeft? Vraag dan of hij/zij 
een foto of filmpje wil maken als u met uw rollator in de afwateringsgeul vastloopt. De 
foto’s en filmpjes kunnen per mail gestuurd worden naar: : 
clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl. 
Er bestaat ook een BuitenBeter App voor smartphones. 
Met deze gratis App kunnen onveilige situaties gemeld 
worden (eventueel) met een foto. De melding komt dan 
terecht bij de gemeente Zeist. Door ook op deze manier de 
onveilige situaties voor rolstoel- en rollatorgebruikers te 
melden ondersteunt u ons initiatief om dit op te lossen. De 
App is eenvoudig in gebruik en is gratis te downloaden op buitenbeter.nl.  
 
Werving nieuwe leden bewonersraad 
Met veel plezier kunnen wij melden dat zich een kandidaat heeft gemeld. Tijdens de 
vergadering in mei zullen de leden van de bewonersraad en de locatiemanager met 
de kandidaat kennismaken. Wij vertrouwen op een prettige kennismaking en hopen 
dat we deze kandidaat kunnen benoemen als lid van de bewonersraad. Maar 
hiermee is de bewonersraad nog niet op volledige sterkte; we zoeken nog een 
tweede kandidaat.  
 
Heeft u een tip of idee? 
Graag horen wij wat er leeft onder de bewoners. Soms zijn 
het juist de kleine dingen die het leven wat gemakkelijker en 
aangenamer maken. Heeft u een tip of een idee? Is er iets 
waarvoor u aandacht wilt vragen? Laat ons dat vooral weten!  

• U bent welkom op het spreekuur op vrijdag 7 mei in de 
Tamarinde. Theo Speulman en Bram de Ronde zitten 
tussen 10.30 en 11.30 uur daar speciaal voor u. 

• Daarnaast kunt u elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, 
tips en signalen.  

− Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

− Dhr. G. v. Dijk, app. 74; 

− Mw. Scarlett Houtman, app. 32, tel.: 030-6952495; 

− Mw. Hannie Habermehl-Zandvliet, tel.: 0343-518551, e-mail: 
hanniezandvliet@live.nl; 

− Dhr. Bram de Ronde, tel.: 06-53616170, e-mail: rondebram@gmail.com; 

− Mw. Lidy Ruyssenaars, tel.: 06-27081966, e-mail: 
l.ruyssenaars@hotmail.nl; 

− Mw. Bineke Glas is de ondersteuner van de bewonersraad, tel.: 06-83066318, 
e-mail: clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl. 

 
Lidy Ruyssenaars (voorzitter bewonersraad) 
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