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Wachtlij st nieuwbouw Hoge Veer

Er is heet rrcel belangsteuing voor de nieuwbouw vanWSG en Zorgor-
ganisatie IIet Hoge Veer. Biina alle belangstellenden behbeven een be'
faalde vorm van zorg. Bliikpaq is er veel behoefte aan het levens-
ioopbestendig wonen, een tombinatie van'zelfstandig wonen' met
uitgebreide algemene voorzieningen en diverse Yormen Yan zorg-
verlening.

Sinds ruim 3 maanden houden de van serieus geïnteresseerden namen
consulenten van Zorgorganisatie Het zo toe dat we alvast nan,start zijn ge-
Hoge Veer een wachtlijit bij in ver- gaaq m€t het bijhouden v€n een
band met de nieuwbouw. 'De reacties wachtlijst', aldus Josien van Dooron,

consulente van Zorgorganisatie Het
Hoge Veer. 'Op dit moment hebben
we al zo,n ó5 aanmeldingen en daar- I
mee lijkt het einde nog lang niet in
zícht.'

Directeur Menko Konings: 'de voor-
genomen nieuwbouw is nu al overte-
kend! En dat terwijl ïve nog geen
ruchtbaarheid hebben gegeven aan de
wachtlijst.' Momenteel bestaat het
Hoge Veer Complex urt 162 apparte-
menten, waaronder 45 aanleunwo-
ningen. In de planning bevat het nieu-
we Hoge Veer Complex circa 165 aP-
partementen. -
'Een dergelijk aantal is, naast de
vraag ernaar, nodig in verband met
de haalbaarheid van de exploitatie
van het concept. Zeker in een tijd
waarin de overheid in toenemende
mate tracht te bezuinigen op de zorg
en allerlei bestaande voorzieningen
aan het afbouwen is.?

De kern van levensloopbestendig wo-
nen is dat een bewoner een volwaar-
dig appartement van circa 100 m2 ter
beschikking heeft waarbij er vanaf
huishoudelijke hulp tot en met ver-
pleeghuiszorg wordt geleverd. In
principe behoeft men dus niet te ver-
huizqn - zoals dat tegenwoordig nog
maar al te vaak het geval is - bij een
toenaÍnÊ van zorg. Ook paren hoeven
niet meer uit elkaar omdat een van de
partners moet verhuizen naar bij-

voorbeeld een verzorgingshuis.'Het
is een eigentijds en toekomstgericht
concept,'aldus Konings, 'het is af,ge-
stemd op dat wat veel ouderen nu en
in de toekomst willen op het moment
dat men een zekere mate van zorg
gaat behoeven.'

Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via de consulenten van Zorg-
organisatie Het Hoge Veer. Voor'meer
informatie: www.hogeveer.nl


