
Nieuwbouw het HogeVeer

RAAMSDONKSVEER. Rond april 2009 gaat de bouw van locatie Ri- nieuwbouw Hoge Veer locatie Rivier-
vierzicht Zuid door WSG en Zorgorganisatie Het Hoge Veer van start. zicht
De bouw gaat ongeveer een jaar duren. Na de voltooiing van de bouw
zal de locatie in eerste instantie dienst doen om een deel yan de huidi- bestaat uit 4 aparte groepen met ie-
ge bewoners uit het Hoge Veer Complex te huisvesten. Daarna kan de der 6 bewonerí. Iedere bewoner heeft
gefaseerde sloop en nieuwbouw van het huidige Hoge Veer Complex weliswaar een eigen volwaardig ap-
plaatsvinden. partement, - en dat is uniek in Neder-

land - maar per groep is er ook o.a.
Het complex op locatie Rivierzicht
Zuidzal bestaan uit 50 sociale huur-
appartementen van minimaal 100 rn'?.
Deze appartementen zijn levensloop-
bestendig en zljn bedoeld veor men-
sen met thuiszorg en voor mensen
met verzorgingshuiszorg. Vroeger
werden deze groepen gescheiden van
elkaar gehuisvest. Dit is echter een
nieuwe vorm van wonen gecombi-

leerd met zorg en welzijn. Het oude
traditionele verzorgingshuis houdt
hiermee op te bestaan. Immers, me-
nig onderzoek heeft aangetoond dat
mensen liever niet in een verpleeg- of
verzorgingshuis willen wonen. Men
wil wel gÍaagzo normaal mogelijk
wonen met daarbij de garantie op
zorg. Bij deze opzet komt de zorg
naar de mensen toe, in plaats van dat
men moet verhuizen achter de zorg
aan. Daarbij blijven de bewoners zelf
de 'touwtjes in eigen handen hou-
den'.
In het complex zal ook een grand ca-
fé, een algemene ontmoetingsruimte
en een ruimte voor groepsactiviteiten
komen. De inrichting en afwerking
zullen, zoals men dat van WSG ge-
wend is, vergelijkbaar zijn met die
van een vijfsterrenhotel. De locatie
is hierdoor, mede door de prachtige
ligging aan de rivier de Donge, een
TOPLOCATIE!
In een 2e fase zullen de aanleunwo-
ningen en het verzorgingshuis op de
huidige locatie van Het Hoge Veer

schaalgrootte, die overeenkomt met
het huidige aantal appartementen, is
nodig om een efficiënte bedrijfsvoe-
ring te kunnen voeren. Door deze op-
zet wordt het mogelijk om het hoge
voorzieningenniveau, ondanks de
vele bezuinigingen vanuit de over-
heid" te kunnen waarmaken. Dit is
mede van belang om de 'vergrijzing'

op een verantwoorde wijze te kunnen
opvangen in onze gemeente.
In het complex zullen de volgende
vóorzieningen komen: grand café,
waar men o.a. zowel 's middags als 's

avonds àla carte een waÍïne maaltijd
kan gebruiken; informatiebalie; win-
kel; kinderdagverblijf; fitness/fusior-
uimte; (para)medische ruimte; mul-
tifunctionele ruimte; dagverzorging;
groepsbegeleiding; kleinschalig wo-
nen voor mensen met dementie.
Het kleinschalig wonen voor mensen
met dementie is een voorziening die

en willen, mee helpen. Uit onder-
zoek is gebleken dat deze vorÍn van
zorgverlening een zeer gunstig effect
heeft op de bewoners en de medewer-
kers. Bewoners zouden doorgaans
opmerkelijk minder last hebben van
onrust en angst, en veel minder medi-
cijnen hoeven te gebrulken.
De verantwoordelijke directeuren van
WSG en Zorgorganisatie Het Hoge
Veer, Peter Span en Menko Konings,
kunnen niet wachten om te besinnen.'Maar ik hoop wel,' zq geeft 

*Menko

Konings tot slot aan, 'dat het één
en ander snel zal verlopen, want er
staat ons weliswaar iets heel moois te
wachten, maar tot het zo ver is wo-
ngn er nog altijd 1 12 hoogbejaarde
en kwetsbare mensen in éénkamerap-
partementen van ruim 20 m2 en dat is
natuurlijk niet meer van deze tijd.'

Voor meer informatie zie de website:
www.hogeveer.nl
Beschikt u over een zorsindicatie
en wilt u zich alvast opgevln als ge-
interesseerde ioor de nieuwbouw,
neemt u dan contact op met een van
de consulenten van Zorgorganisatie
Het Hoge Veer: Josien van Dooren
(06-23866745) of Joke van Essen
(06-sr34e767).

geheel vervangen worden door even- een gemeendchappelijke huiskamer
eens-levensloopbestendige apparte- met keuken. Het is de bedoeling dat
menten. De opzet hierbij is vergelijk- in deze kleine beschermde groepen
baar met die van locatie Rivierzicht een soort gezinsleven plaatsvindt.
Zuid, alleen wordt het voorzieningen- Hierbij voÍnen de normale dagelijk-
niveau op locatie Hoge Veer Complex se dingen, de activiteiten die onder
uitgebreider. begeleiding plaatsvinden. Zo wordt
De vele algemene voorzieningen zul- er gezamenlijk bekeken wat men die
len zowel beschikbaar zijn voor de dag gaat.eten, er worden boodschap-
b e w o n e r s v a n h e t c o m p l e x a l s v o o r - - _ , - , , - . , - .  . , , ,  i  : .
de tot de doelgroep beh'orende inwo- lltl-9^t^111"' 

het eten wordt voorbererd

ners uit de geáeente. H"i;i'ts.b;;iir :1I1111c,e^Plakt, enz' Dit.gebeurt on-
voorzieninfenntu"uu ir -o!.ïf[ àoii 11^u^1s3t^lidilg Ya?.rbu de .bewoners
de schaalgrootte van her."il;i;;j; zqveelmqelijk' indien zij ditturrnen

nieuwbouw locatie schets Hoge Veer Complex


