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Nieuwbouw Hornehoof Weert gestart
Op de plaats in Weert waar momenteel de Torenflat en het verzorgingshuis Van
Berlo Heem worden gesloopt, is vandaag het officiële startsein gegeven voor
de nieuwbouw. Met de bouw van Hornehoof realiseren Wonen Limburg en
Land van Horne appartementen, groepswoningen voor dementerende cliënten
en ontmoetingsruimten. Bouwbedrijven Jongen is in oktober al gestart met de
voorbereidingen.
‘In Weert hebben we te maken met een behoorlijke vraag naar woonruimte. Ook zien
we een toename van de vraag naar wonen met zorg. We zijn dan ook blij dat we
samen met Land van Horne deze nieuwbouw realiseren. Huisvesting die ouderen
ondersteunt én comfort en veiligheid biedt. Dit geldt natuurlijk al helemaal voor de
meest kwetsbare groep zoals mensen die lijden aan dementie. Met dit plan wordt dit
in een keer opgelost’, aldus Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg. ‘De 6
groepswoningen voor in totaal 60 ouderen worden gebouwd via het door onze
klanten gewilde concept van Kleinschalig Wonen’, vult Edwin Delsing, bestuurder
van Land van Horne, aan: ‘het is het vierde bouwproject in Weert dat we in korte tijd
met elkaar realiseren’. De corporatie heeft in samenwerking met Land van Horne, de
gemeente Weert en Bouwbedrijven Jongen het plan voor de nieuwbouw ontwikkeld.
Deze partijen zijn bijgestaan door een heel betrokken klankbordgroep met een brede
maatschappelijke vertegenwoordiging uit o.a. huurders, ouderen, gehandicapten,
VAC, Wmo en andere belangenverenigingen.
De nieuwbouw wordt gekenmerkt door drie gebouwen die met elkaar verbonden
worden door centrale ruimtes voor ontmoeting. De bewoners, maar ook
omwonenden kunnen hiervan gebruik gaan maken. Door het transparante ontwerp
kan ontmoeting op een laagdrempelige wijze ontstaan, door en voor bewoners.
Van de 89 appartementen zijn er 30 bestemd voor somatische cliënten van Land
van Horne die intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast beschikt het gebouw over
34 appartementen voor de sociale huursector (met evt. huurtoeslag) en 25
appartementen voor vrije huursector. Alle appartementen worden verhuurd inclusief
parkeerplaats op het achtergelegen afgesloten terrein.
De oplevering staat dan gepland voor medio 2017. De verhuur start begin 2017.
----------------------------------------einde van dit bericht----------------------------------------------

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Helen Hillemans,
communicatiemedewerker, (06) 27 17 37 50.
Noot voor de redactie
Samen anders, samen beter. 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. 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 | Britt Walschot, Medewerker PR &
Communicatie Stichting Land van Horne, 0495-456902, b.walschot@landvanhorne.nl

