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Op maandag 4 februari start de verbouwing van het plein in Zorgcentrum Beatrix en de 

vide op de eerste verdieping. Tijdens de verbouwing is dit calamiteitenplan van kracht. Het 

plan is opgesteld in overleg met de architect, aannemer en de adviseur gebouwen en 

inkoop van Zorgcentra De Betuwe. Heeft u vragen of zorgen? Mail dan naar 

pleinbeatrix@stzdb.nl, bel naar (0800) 77 33 444 of Mark Polder (06) 51 83 35 52, Gerrit 

Roelofsen (06) 51 81 71 21 of Willem Dijkstra (06) 53 75 30 15. Een van deze drie heren is 

op werkdagen aanwezig zijn tijdens de verbouwing.  

 

Uitgangspunten 

• Alle vluchtwegen en looplijnen blijven gedurende de bouwperiode toegankelijk, met 

uitzondering van het egaliseren en het leggen van de vloerafwerking. Dit zal 

gedurende twee momenten vier uur in beslag nemen.  

• Op deze momenten worden deze looproutes met rood afzetlint afgezet.  

 

Belangrijk voor bewoners, bezoekers en medewerkers 

• De gebieden op het plein die zijn afgezet met rood afzetlint mogen niet betreden 

worden.  

• Er is altijd een medewerker Welzijn & Gastvrijheid aanwezig op het plein om mede 

toe te zien op de veiligheid van bezoekers, bewoners en medewerkers. 

 

Afspraken met uitvoerende partijen 

• Bouw- en hulpmateriaal worden niet in het loopgebied en de vluchtwegen geplaatst. 

Alle deuren zijn tijdens de verbouwing  volledig toegankelijk. 

• De aan- en afvoer van (bouw)materialen verloopt via de nieuwe deur keuken (op de 

plek van de oude winkel), dus niet via de hoofdingang. 

• Tijdens de bouw worden rookmelders afgeplakt. Deze worden aan het einde van elke 

dag weer aangezet.  

• Op enkele momenten wordt de stroom eraf gehaald. Dit gaat altijd per stroomgroep. 

Het kan zijn dat de deuren dan ontgrendelen. Deuren moeten dan met de hand 

geopend worden. De aanwezige medewerkers op het plein kunnen dan assisteren.  

 

Toegang bij calamiteiten, brand en opname ziekenhuis 

Tijdens de verbouwing zijn de vier ingangen toegankelijk, met uitzondering van 2 momenten 

van vier uur waarop de hoofdingang niet toegankelijk is. De ambulancediensten worden pro-

acief geïnformeerd via klantadvies. Meer informatie via Mark Polder (06) 51 83 35 52, Gerrit 

Roelofsen (06) 51 81 71 21 of Willem Dijkstra (06) 53 75 30 15. Een van deze drie heren is op 

werkdagen aanwezig zijn tijdens de verbouwing. 

 

Brandalarm 

Bij brand is het ten strengste verboden de lift te gebruiken. 

Calamiteitenplan tijdens de 
verbouwing van plein Beatrix 
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Ingangen  

 

1. Hoofdingang, voorzijde    2. Ingang via de woningen 

 

3. Achteringang Behandelcentrum        4. Achteringang Dienstingang 

             (Medisch Paramedische Dienst)  
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