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UNIEK ZORGPROJECT VOOR RIEMST  
 
Riemst kan weldra uitpakken met een uniek zorgproject voor Vlaanderen. De 
welzijnscampus in Riemst wordt immers een samensmelting tussen de transmurale en 
residentiële zorg. Een nieuw concept dat de Vlaamse welzijnssector met argusogen 
volgt. 
 
De bejaardenzorg in Riemst plukt al enkele jaren de vruchten van een goede onderlinge 
samenwerking tussen gemeentebestuur, Sociaal Huis en vzw Bejaardenzorg Grauwzusters 
Limburg. Met de realisatie van de welzijnscampus bereiken we - nu ook met andere partners 
- een absoluut hoogtepunt!    
 
Op dit ogenblik is, onder het beheer van een privé-ontwikkelaar, de aannemer (bouwbedrijf 
Keulen Henri nv.) gestart met de bouw van 40 serviceflats in de onmiddellijke omgeving van 
het rustoord. 
 
Katja Onclin, voorzitter Sociaal Huis: “Naast deze seniorenflats komt op de 
benedenverdieping heel wat ruimte voor een aantal diensten. Zo krijgt het Wit-Gele Kruis er 
zijn huisvesting terwijl Familiehulp er een dagopvang voor senioren gaat organiseren. 
Mogelijk vindt zelfs een huisartsenpraktijk er zijn onderkomen.” 
 
Anderzijds wenst de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters, naast de uitbouw aan het bestaande 
rustoord, initiatieven te ontwikkelen m.b.t. kleinschalig wonen en kortverblijf. 
 
Johan Abrahams, directeur zorggroep Begralim:”Onze  vzw voorziet in de uitbouw van een 
campus met 3 geclusterde kleinschalige woningen waar telkens 7 bewoners met dementie 
zullen samenleven”.  
Het bestaande woonzorgcentrum wordt bovendien uitgebreid met 19 klassieke 
rusthuiskamers. Daardoor bedraagt de totale capaciteit  weldra 100 wooneenheden.  
 
Daarnaast wordt ook een woonzorgkruispunt uitgebouwd met een gericht aanbod voor 
thuisverbijvende zorgafhankelijke Riemstenaren.  
 
De huisvestingsmaatschappij Woonzo (voorheen Tongershuis) zal in diezelfde zorgzone 11 
aangepaste bejaardenwoningen bouwen.  
 
Jo Vandeurzen, minister van Welzijn: “Dit is een unieke vorm van een publiek-private 
samenwerking, omdat er heel wat diverse actoren betrokken zijn. Bovendien biedt de 
campus een breed scala aan zorgvormen aan. Dat is een meerwaarde voor de ouderen.” 
 



-Einde persbericht - 
  
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04 -  marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0475 62 52 82 -  
lieve.ketelslegers@riemst.be    
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