Bouw'HogeVeerBastion' officieelvan start
Op3 juni 1972vondde officiëleopeningplaatsvanbejaardenhuis'Het
HogeVeer',een gebouwencomplexdat aan 127alleenstaandebejaar-.
den en tien echtparenonderdakbood.Dit bijnaeen halveeeuw oude
complexvoldoet niet meer aan de normenvan deze tijd. Zo'n19jaar
geleden werd voor de eerste maalgesprokenover nieuwbouwop de
locatie van het huidige complex in Ráamsdonksveer.Het werd een
traject met veel tegenslagen,ondermeerdoordatWSGin zwaarweer .
terechtkwam. Uiteindelijk heeft de bestuurder van Het HogeVeer
kans gezien om de nieuwbouw in eigen beheer te ontwikkelen. Er
is gekozen voor de prachtige locatie van het Koninginnebastionin
Geertruidenberg.Op28 augustus werd het startsein gegevenvoor
de nieuwbouwvan het HogeVeerBastion.Dat gebeurdemet de ont-hulling van het bouwborddoor Willemen Sjanvan Wanrooy,twee
bewonersvanhet oudecomplexdie daaronlangshunplatinabruiloft
vier~en, bijgestaandoor de medewerkstersEvelienVisser en Monique Segers.Deopleveringvande 77woonzorgeenhedenvindt volgens
de planningeind noyember/begindecember2019plaats.

DoorJan Hoek
In feite is de bouw van het Hoge
Veer Bastion de tweede fase van
het nieuwbouwtraject. De eerste fase, de locatie Hoge Veer Rivierzicht, werd in 2011 afgerond.
Voord~ volgende fase volgde ~en
lange en intensieve zoektocht,
na het afhaken van de woning corporaties Volksbelang, de financiële problemen van WSG
en tijdens de bankencrisis. Dat
het de bestuurder van Het Hoge
Veer gelukt is om de komende
nieuwbouw in Geertruidenberg
grotendeels, in tweede instantie
worden er namelijk nog zo'n 48
appartementen
aangebouwd

door Thuisvester, in eigen beheer
te ontwikkelen is mede mogelijk
geworden dankzij de samenwerking met HEVO,WSG, Thuisvester , gemeente Geertruidenberg ,
het Waarborgfonds
voor de
Zorgsector, de Rabobank en de
BNG Bank. Menko Konings , bestuurder bij Zorgorganisatie Het
Hoge Veer, is er bijzonder trots
op dat er met de nieuwbouw een
bijdrage geleverd kan worden
aan betere en goede woon- en
leefomstandigheden van kwetsbare ouderen. "De mens, het welzijn, normaal wonen en de leefbaarheid zijn bij dit bijzondere
nieuwbouwproject belangrijke
uitgangspunten.
Kortom, het

& Vlnr:MenkoKonings,fam VanWanrooy,Evelienen Monique.
Hoge Veer Bastion is mensgericht
én vernieuwend. Het verpleeghuis is verleden tijd; mensen
met verpleegzorg hoeven daar
niei meer naartoe te verhuizen,
maar kunnen in een volwaardig
driekamer appartement blijven wonen en hoeven niet ·meer
noodgedwongen gescheiden te
worden van hun partner, " vertelt
een tevreden Menko Konings ,

LEVENSLOOP·
BESTENDIG
WONEN
Tijdens de feestelijke start van de
nieuwbouw ging Konings voor de
genodigden, waaronder burgemeestér Willemijn van Hees, de
wethouders Kevin van Oort en
Adriaan de Jongh, de waarnemend
voorzitter van de Raad van Toezicht eri huidig burgemeester van
Uden :Henk Hellegers, nog even

terug naar zijn begintijd bij Hej
HogeVeer. "Ik was net een jaar ir
dienst als waarnemend directeur
toen toenmalig directeur Thee
Jansen mij vroeg om een nieuw 1
bouwplan te maken. Het eerstE
plan dateert uit 1999en een aanta'
uitgangspunten daarin wil ik graa~
noemen. Dat zijn: zelfstandigthuü
wonen, privacy, geen geàwonger
scheidingvan partner en huisdier,
1 niet verhuizen bij toename van
zorg, niet in een instituut won~ )
l
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qok voorbewoners zonder zorg, de
vraag bepaalt het aanbod, een so1ciale en persoonlijke benadering,
ook voor de b1:1urten zelfbeschikkingsreçht, zelfzorg en welzijn
centra al. Deze uitgangspunten
1
zijn 19jaar later nog steeds de·belangrijkste pijlers vóor het huidige
nieuwbouwplan en lijken actueler
dan,ooit," concludeert Konings.
1
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Henk Hellegers noemde het
'Hoge Veer Bastion' een prach- .
tige locatie voor levensloop bestendig wonen voor ouderen .
Hij roemde nog de rol van Menko
, Konings die ondanks de vele.tegenslagen en het stroeve traject,
de kar bleef trekken . Wethouder
Kevin van Oort zag nog een plus punt bij het niet doorgaan van
eerdere plannen.
Aanvankelijk was het namelijk
de bedoeling de nieuwbouwplannen op de oude locatie te
realiseren . "Er rustte een vloek
op de nieuwbouwplannen van
de tweede fase, waardoor het
financieel niet rond kwam. Nu
kunnen de bewoners gedurende de nieuwbouw op de huidige
locatie blijven wonen en kunnen ze vervoigens verhuizen
naar het nieuwe complex in het
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Koninginnebastion,"
wethouder.

aldus de

BUURTBEWONERS
Eind volgendjaaris de bouw voltooid en staat er op een toplocatie,
tussen de Dongeen het historisch
centrum van de vestingstad , het
.Hoge Veer Bastion. Een woonzorg-complex waar de mens, het
welzijn , normaal wonen en de
leefbaarheid belangrijkeuitgangspunten zijn. In het bastion komt
een groot grand café met terras, ·
lounge, bibliotheek ; bar en clubs
voor groepsactiviteiten. Daarnaast komt er een beweegruimte,
die is mogelijk gemaakt door een
subsidie van Stichting Ouderenhuisvesting Prtns Maurits Geertruidenberg . Hier kan men de hele
dag en avond terecht om meris~ri
te ontmoeten, wat te drinken en te
eten. Ookbuurtbewoners zijn hier
van harte welkom.

