PERSBERICHT
Weert, 7 april 2016

Onthulling kunstwerk bij feestelijke ingebruikname
De nieuwe bewoners van het oude Wonen Limburg kantoorpand aan de
Parallelweg in Weert maakten samen kunst voor de algemene ruimten. Vol
trots onthulden zij het schilderij en de bank tijdens het officieel
openingsmoment op donderdag 9 april. Na de verbouwing is het voormalige
kantoor omgetoverd tot een woongebouw met 21 loft appartementen, waarvan
er 11 zijn verhuurd aan MET ggz.

Samen wonen
MET ggz huurt tien appartementen waarin hun cliënten met begeleiding wonen. En
één appartement dat gebruikt wordt als woonkamer.
‘Mede door de grootschalige afbouw van het aantal zorgbedden is de ontwikkeling
van ambulante zorg in een versnelling geraakt. Met een goede begeleiding kunnen
ook onze cliënten in deze woonomgeving prima zelfstandig wonen’ aldus Sjef
Vermeulen, bestuurder MET ggz.
Een bewoonster ‘Het is bijzonder, en ook weer niet, om onder één dak te wonen met
cliënten van MET ggz. Laatst nog heb ik bij één van de cliënten gegeten. En kreeg ik
hulp van hem bij het boodschappen doen.’
De gezamenlijk woonkamer van MET ggz doet inmiddels dienst als centrale
ontmoetingsplaats van het woongebouw. ‘Iedereen kan er binnenlopen voor een
praatje, of een kopje koffie. Een fijne ontmoetingsplek voor ons allemaal.’

Creatieve lofts
In dit project zijn Wonen Limburg, Aannemersbedrijf Jongen-Meulen, Satijn Plus
architecten en installateurs gezamenlijk aan de tekentafel tot creatieve oplossingen
gekomen om het oude kantoorpand zo optimaal mogelijk te hergebruiken. En met de
actieve en betrokken houding van de gemeente Weert heeft het geresulteerd in een
snelle realisatie van dit bijzondere project.

Met behoud van het oorspronkelijk ontwerp is de industriële kantoorsfeer zoveel
mogelijk intact gebleven. Een creatieve oplossing is bijvoorbeeld dat de badkamer en
de keuken centraal in het appartement geplaatst zijn, zodat een woonruimte ontstaat
die door de bewoner creatief en vrij in te richten is. Het zogenaamde loftprincipe.
Daarnaast zijn extra geluidswerende aanpassingen gedaan en is een energiesprong
van label C naar label A gerealiseerd. Het project is door ketensamenwerking met
Bouwbedrijven Jongen tot stand gekomen.

Noot voor de redactie
Ketensamenwerking is een manier van samenwerken, waar de partijen Wonen Limburg,
Bouwbedrijven Jongen en Van Wijnen op basis van vertrouwen de eigen én elkaars doelen
realiseren. Samen werken we aan het realiseren van onze missie: zorgen voor goed, veilig en
betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen. Samen anders, samen beter. Voor meer
informatie: Helen Hillemans, communicatiemedewerker Wonen Limburg, 088-3850232,
helen.hillemans@wonenlimburg.nl | Elleke Derhaag, PR Bouwbedrijven Jongen, 0455700200, ederhaag@bouwbedrijvenjongen.nl | Jeanine Vrehe, PR & Communicatie Van
Wijnen Zuid, 073-6899163, j.vrehe@vanwijnen.nl
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