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VeelbelangstellingHogeVeer
Al rz5 aanmeldingen
voor nieuwbouw van
Veersezorginstelling.
door Ralphven Wolfielaar
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wachtenop de stedenbouwkundige uiwoering maar de belangstelling voor de nieuwbouw van Woningbouwstichting Geertmidenberg (WSG) en zorginstelling het
Hoge Veer ií Raamsdonkweer
leeft al volop. Het is nu al biina zeker dat als de nieuwbouw er eenmad staaghet HogeVeer mensen
zal moeten teleurstellen.,,Onont-

koombaar,maarhet is eengoedteken dat mensenwarm te krijgen
zijn voor een uniek project als
dit", zegt directeur Menko Konings. ,,Kennelijk is er behoefte
aan dit soort zorginstellingenvoor
levensloopbestendig
wonen."
Het nieuwe Hoge Veer is dan ook
eenspeciaalproject.,,Uniekin Nederland", zegt Konings.,,Wegaan
stnks ongeveer165 appartementen aanbiedenvan gemiddeldhonderd vierkante meter groot. Dat
ziin vohvaardigedriekamerappaftementen in de socialehuursector,
waar je ook prima als echtpáarterechtkan. De kern van de nieuwe
instelling wordt, dat je straks niet
meer hoeft te verhuizen naannate

je meer zorg nodig hebt. Je kunt
het allemaalkrijgen, van zo goed
als geen of slechtshuishoudelijke
hulp tot de echt intensievezorg.
Daarnaasthebben we straks ook
vier units in onze instelling voor
emstig dementerenden,voor de
mensendie tot op bepaaldhoogte
een gevaarzijn voor zichzelf en/of
voor anderen.Voor hen wordt deze geslotenaftleling gebouwd. Gesloteq dus, maar we willen hen
wel onder ons dak hebben."

Inmiddels heeft het Hoge Veer
een wachtlijst met zo'n u5 namen. Konings:,,Daarvanheeft 95
procentin enigernatezorg nodig.
De gernteresseerden
komen voornamelijkuit de gemeenteGeertruidenberg,maarsomsook eldersuit
de regio, of uit Breda.Die zullen
niet allemaaleen plaatsjekunnen
krijgen. Eerstmoeten onze huidige bewonersen de bewonersvan
de aanleunwoningen verhuizen,
daarnakomen de anderemensen
die zich hebben aangemeld in
krij- beeld."
FFI In driekamerappartementen
u g"n puderend" rorgwaaraan
ze Koningsverwacht dat na de bouwbeh<iefte
hebben.Bewoners
van vakvakantie van dit jaar gestart
't HogeVeerendeaanleunwoniryz
kan worden nlet de bouw van vijÊ
genkomeneerstin aanmerkingi tig appartementenbij het project

Rivierzicht. Dat gaat naar schatting een jaar duren.Daarnawordt
begonnenmet de bouw van het
HogeVeer.Die bouw zal ongeveer
twee jaar duren,waarbijer in fases
gebouwden geslooptgaatworden.
De nieuwbouw voor Het Hoge
Veer was aanvankelijkgekoppeld
aan de herontwikkeling van het
nu braakliggende terrein het
Block, áan de anderekant van de
Van Wijngaardestraat.Toen woningbouwverenigingVolksbelang
het niet eenskon worden over de
voorwaarden voor herontwikkeling heeft WSG besloten de
nieuwbouw van de zorginstelling
op zich te nemen.De beideprojecten ziin nu gescheiden.

