Nieuwbouwhet HogeVeer

RAAMSDONKSVEER. Rond april 2009 gaat de bouw van locatie Rivierzicht Zuid door WSG en Zorgorganisatie Het Hoge Veer van start.
De bouw gaat ongeveer een jaar duren. Na de voltooiing van de bouw
zal de locatie in eersteinstantie dienst doen om een deel yan de huidige bewoners uit het Hoge Veer Complex te huisvesten. Daarna kan de
gefaseerdesloop en nieuwbouw van het huidige Hoge Veer Complex
plaatsvinden.
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