
wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum 
bekendmaking van het besluit staat 
tussen haakjes vermeld achter de 
betreffende verlening.

Verlengen beslistermijn.
• Geversstraat 55 – wijzigen 

draagconstructie en brandveilig 
gebruik pand (560901)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 

bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken

Informatie
Ingekomen aanvragen en verleende 
omgevingsvergunningen kunt u inzien 
door deze digitaal op te vragen via 
onze website  www.oegstgeest.
nl/contactformulier of door te bellen 
met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, 

voor het maken van een afspraak op 
het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op 
de website  www.oegstgeest.nl/
omgevingsvergunning.

Verleende vergunningen:
• Standplaatsvergunning t.b.v. T.H.H. 

Dinh-Tran, Rustenburgerpad op 
woensdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/20/133410 (11-01-2021).

• Standplaatsvergunning t.b.v. N. 

Hartevelt, Rustenburgerpad op 
donderdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/20/134396 (12-01-2021).

• Standplaatsvergunning 
t.b.v. I. Abdales/Mabroek, 
Rustenburgerpad op vrijdagen 
van 7:00-22:00 uur, Z/20/133514 
(08-01-2021).

• Standplaatsvergunning t.b.v. 
Bouwman, Rustenburgerpad op 
zaterdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/20/133685 (12-01-2021).

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen kunnen 
belanghebbenden, binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest. 
De datum bekendmaking van het 
besluit staat tussen haakjes vermeld 
achter de betreffende verlening.

Zorg in coronatijd:  

‘De bewoners moeten hier in Hofwijck 
centraal staan’
Al vanaf 15 maart 2020 is Renate 
Claassen 24 uur per dag, zeven 
dagen per week beschikbaar 
voor overleg en calamiteiten. De 
gepassioneerde locatiemanager 
van Hofwijck, een zorgcentrum 
voor dementerende ouderen, 
heeft er alles voor over om haar 
bewoners en medewerkers zo goed 
mogelijk door deze coronatijd te 
leiden. 
Door Willemien Timmers

Dat ze over een energiek karakter 
beschikt, neemt overigens niet weg 
dat dat ze, net als iedereen in de zorg, 
moe is en merkt dat bij veel mensen 
de lontjes een stukje korter worden. 
“Ik heb in de zomer gelukkig een paar 
weken vakantie op kunnen nemen 
om even ‘uit’ in plaats van ‘aan’ te 
staan, maar ik merkte dat het lang 
duurde voordat ik de moeheid en de 
spanning een beetje kwijt was.” Het 
lockdown-moment van vorig jaar 
maart staat in Claassens geheugen 
gegrift. “Van het ene op het andere 
moment stond alles in de wereld stil, 
en ging onze gezamenlijke buitendeur 
op slot.” Voor de bewoners werd het 
leven veel rustiger dan voorheen.  De 
medewerkers kregen er echter extra 
taken bij. Zo moesten zij beeldbellen, 
het raambezoek regelen, de was bij de 
hoofdingang brengen en halen en de 
kappers vervangen. “Gelukkig hebben 
wij een volledig en warm team. Maar 
als er door ziekte of quarantaine 
gaten in het rooster vallen, zijn die 
moeilijk op te vullen. Omdat wij niet 
kunnen afschalen is het vinden van 
invalmedewerkers soms echt een 
uitdaging.”

Stilte
Opmerkelijk genoeg bleek de 
coronastilte ook een positief effect te 
hebben. “Het werd voor ons mogelijk 
om vanuit deze rust echt optimale 
persoonsgerichte zorg te geven. 
De stilte was voor veel van onze 
dementerende bewoners verrassend 
weldadig. We konden in onze 
zorgverlening een beter onderscheid 
maken tussen positieve en negatieve 
prikkels en zagen bijvoorbeeld het 
aantal meldingen van agressie-
incidenten afnemen.”

Bewoners centraal
Claassen merkt dat het merendeel 
van de Hofwijckbewoners zich 

heel goed voelt in deze tijden met 
beperkingen. “Eigenlijk merk je 
dat alle maatregelen meer effect 
hebben op de familieleden. Voor 
hen konden we gelukkig al snel een 
speciale bezoekruimte realiseren, 
waar bewoners en bezoekers elkaar 
aan tafel, met plexiglas ertussen, 
uitgebreid konden spreken.” 
Omdat Hofwijck echt een thuis wil 
zijn voor haar bewoners, was bezoek 
in het verleden altijd welkom. “Wat 
je je nu meer realiseert, is dat bezoek 
komt wanneer het hèn uitkomt, en 
niet wanneer het het beste is voor hun 
naasten. Bezoek moet vooral gezellig 
zijn en zo min mogelijk onrust bij 
bewoners geven. Dat is wel een 
leerpunt waar we ook in de toekomst 
verder over na zullen denken. Het 
welbevinden van de bewoner staat 
centraal, en bezoekers maken daar een 
belangrijk onderdeel van uit.” 
Ook de wat grootschaligere 
activiteiten komen door de 
‘coronarust’ in een ander daglicht 
te staan. “Soms brachten we alle 
bewoners naar de grote zaal om daar 
bijvoorbeeld naar muziek te luisteren. 
Veel ouderen waren dan al bekaf 
voordat ze in de lift stonden. De vraag 
is of je zulke activiteiten echt moet 
willen; veel dementerenden blijken 
vaak meer gebaat bij rustige één op 
één aandacht.”

Open 
Half juni ging Hofwijck weer open. 
Dat was een spannend moment: ‘alles’ 
moest ineens weer kunnen, en iedere 
familie van elk van de zestig bewoners 
reageerde weer anders. “Ongeveer de 
helft kon niet wachten tot de deuren 
weer opengingen, de andere helft had 
liever dat hun naaste nog even geen 
contact had met de buitenwereld. 
We willen het graag goed doen voor 
iedereen, maar dat kan helaas niet. 
Het is een uitdaging om hier de balans 
in te vinden. Gelukkig hebben we 
telkens heel goed en nauw contact 
met de cliëntenraad, die ons adviseert 
bij dit soort beslissingen.”

Ingewikkeld
De locatiemanager laat ongemerkt 
een zucht ontsnappen en geeft aan 
dat hoe langer de coronacrisis duurt, 
hoe ingewikkelder de situatie wordt. 
“Hoe je het ook wendt of keert, we 
hebben er allemaal genoeg van. Je zou 
denken dat we na tien maanden wel 

aan al die coronamaatrelen gewend 
zouden zijn, maar we zijn het eigenlijk 
alleen maar spuugzat. En wat de 
één veel te streng vindt qua regels, 
vindt de ander weer veel te soepel. 
We proberen maatwerk te leveren, 
maar je kunt niet alle familieleden 
tevredenstellen.” Een enkele maal 
heeft Claasen voorzichtig gepolst of 
een zoon of dochter moeder of vader 
niet liever in huis wilde nemen om 
zo zelf de regie te hebben. “Maar van 
die mogelijkheid heeft uiteindelijk 
niemand gebruikgemaakt.”

Waardering
Na juni is Hofwijck niet meer op slot 
gegaan. “Iedere bewoner kan ook nu 
elke dag eenmaal bezoek ontvangen, 
zelfs bij bewoners die besmet of in 
quarantaine zijn, zij het wel met de 
juiste bescherming.”

Gelukkig is er vanuit de familieleden 
en de rest van de buitenwereld veel 
waardering voor de zorg en warmte 
in Hofwijck. “We zijn in de eerste 
lentemaanden echt overspoeld door 
mooie optredens, bloemen en gratis 
pizza’s. Dat gaf een enorm gevoel van 
saamhorigheid.”
De eerste golf kwam Hofwijck goed 

door, in de tweede golf waren er 
wel besmettingen van bewoners en 
personeel. “Gelukkig herstellen veel 
mensen van corona, maar het maakt 
dat we nog altijd in de crisisstand 
staan. Overigens moet men niet 
denken dat de bewoners daar onder 
lijden. Voor hen wordt nog altijd even 
goed gezorgd, 24 uur per dag zijn er 
medewerkers aanwezig.”

Mooi vak
Ondanks de zeer vermoeiende tijden 
voor Claassen en haar team, merkt ze 
op hoe mooi ze haar vak nog steeds 
vindt. “Het is jammer dat je in de 
berichtgeving zo weinig hoort en ziet 
van mensen die in de ouderenzorg 
werken. Het zit niet in onze genen 
denk ik om op de barricaden te 
klimmen en aandacht te eisen voor 
personeelstekorten of werkdruk, 
alhoewel die er wel is. Mensen zijn 
hier zo bevlogen dat ze bereid zijn 
keer op keer extra te werken als er een 
collega uitvalt. Dat creëert natuurlijk 
een kwetsbare situatie, maar laat wel 
zien hoeveel we van werken in de 
ouderenzorg houden. Ik hoop van 
harte dat veel jongeren die voor een 
opleiding moeten kiezen dat in de 
komende jaren in gaan zien.”

Locatiemanager Marente Hofwijck Renate Claassen. | Foto Willemien Timmers


