Extra woonruimte op komst voor mensen met beperking
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Gemeentebestuur, OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij plannen het bouwen van 28 woonentiteiten voor
mensen met een mentale en fysieke beperking. Het complex komt achter het woonzorgcentrum van het OCMW.
“Dit is een vorm van burgerinitiatief”, vertelde burgemeester Luc Aerts tijdens de voorstelling van het
project. “Bezorgde ouders met kinderen met een beperking van KVG Brecht zijn intens bezig met het
moment dat zij niet meer voor hun zoon of dochter kunnen zorgen. Zij vroegen ons om mee te zoeken naar een oplossing. We
moesten rekening houden met drie elementen: bouwen zonder subsidies want anders werd het een lijdensweg, zoeken naar een
betaalbare oplossing en het oplossen van woonproblemen voor mensen met een beperking.”
Met de ouders als blijvend klankbordgroep werd een constructie uitgewerkt. Het OCMW geeft de gronden achter het woonzorgcentrum
die aanleunen aan het Frans Oomspad, in erfpacht aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen Helpt Elkander. De
huisvestingsmaatschappij wordt de bouwheer. Het OCMW zorgt voor het management. Orthopedagogisch centrum Clara Fey wordt de
zorgpartner en bekijkt de dienstverlening, de begeleiding en de permanentie voor de bewoners.
Het ontwerp is van het architectenbureau De Jongh-Bierwerts. Peter Bierwerts stelde het project voor. De 16 Diensten Inclusieve
Ondersteuning (DIO)-woningen zijn bestemd voor Brechtse jong-volwassenen. De 12 aanleunwoningen zijn voor inwoners die nog niet
in aanmerking komen voor een serviceflat of het rusthuis, maar door gezondheidsproblemen moeilijk in hun eigen woning kunnen
blijven. Het wordt een gebouw met twee verdiepingen. Iedere groep heeft een collectieve leefruimte met keukentje. Door een mobiele
wand kan daarvan een grote ruimte gemaakt worden voor evenementen. Er komt ook een terras. De DIO-woning is ongeveer 45
vierkante meter, de aanleunwoning 60 vierkante meter. Het hele project kost 3,5 milljoen euro. De woningen worden verhuurd aan de
bewoners.
“Het gemeentebestuur geeft met dit project verder uitvoering aan het lokaal woonbeleidsplan”, zegt Daan De Veuster (CD&V) (foto),
ondervoorzitter van de Voorkempen en schepen voor Ruimtelijke Ordening. “Dit is huisvesting voor specifieke doelgroepen.” De
Veuster liet nog weten dat er nog een archeologische voorstudie moet gemaakt worden van de site. De start van de bouwwerken is
gepland voor de jaarwisseling 2016-2017. (vw)
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