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WELZIJNSCAMPUS RIEMST KRIJGT VORM
Eind 2017 worden de werken aan 11 nieuwe seniorenwoningen in Riemst-centrum
afgerond. De woningen maken deel uit van de Welzijnscampus en worden beheerd
door Huisvestingsmaatschappij Woonzo. Het nieuwe aanbod moet een antwoord
bieden op de toenemende vergrijzing en zorgbehoefte in de gemeente.
De 11 nieuwe seniorenwoningen van Woonzo liggen vlakbij het Woon- en Zorgcentrum
Eyckendael in Riemst en zijn bedoeld voor ouderen met een zorgbehoefte.
Katja Onclin, voorzitter Sociaal Huis: “De woningen zijn speciaal ontworpen om de
leefomgeving van ouderen en minder mobiele personen aangenamer te maken. Elke woning
is rolstoeltoegankelijk, drempelloos en voorzien van kleine aanpassingen die het comfort van
ouderen vergroten. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk oudere Riemstenaren hun weg
vinden naar dit aanbod. Het is dan ook in de eerste plaats onze bedoeling om de eigen
inwoners te ondersteunen in hun zorgnood.”
De woningen zullen worden toegewezen aan kandidaat-huurders van Woonzo, waarbij er
voorrang verleend wordt aan zij die het meeste nood hebben aan deze woningen, namelijk
65-plussers met een zorgbehoefte.
Inge Gaublomme, directeur Woonzo: “Het totale project is goed voor een investering van
1,35 miljoen euro. Voor deze woningen werd er ook een overeenkomst afgesloten met het
nabijgelegen Woonzorgcentrum Eyckendael. Bewoners kunnen dan tegen een vergoeding
gebruik maken van een aantal faciliteiten van het woonzorgcentrum, zoals deelnemen aan
activiteiten, maaltijden en een beperkte zorgondersteuning. Deze samenwerking met het
Woonzorgcentrum zorgt er ook voor dat we op steun mogen rekenen van de provincie
Limburg. Concreet gaat het om een toelage van 6.500 euro per woongelegenheid.”
De Welzijnscampus aan de Eyckendaelsite krijgt zo stilaan vorm. Naast deze 11
seniorenwoningen zijn begin dit jaar ook 34 serviceflats opgeleverd en hebben een aantal
zorgverleners zich op de site gevestigd zoals het Wit Gele kruis en een huisartsenpraktijk.
Mark Vos, burgemeester: "Als je dan weet dat het woonzorgcentrum op loopafstand ligt en je
dichtbij het Sociaal Huis, Dienstencentrum De Linde, het dorpsrestaurant en de bibliotheek
zit, dan mogen we gerust stellen dat dit een unieke vorm van publiek-private samenwerking
is. Onze Welzijnscampus is een beetje de proeftuin voor het seniorenbeleid in Vlaanderen.

Net als elke gemeente hebben ook wij af te rekenen met de toenemende vergrijzing. Tegen
2030 voorspellen we in Riemst een toename van 65 procent langdurig zorgbehoevende 80plussers, van 430 vandaag naar ruim 720 in 2030. Een gevarieerd aanbod in eigen
gemeente aanbieden voor deze groep inwoners is dus een must."
De vraag naar zorg en ondersteuning zal in de komende jaren door de vergrijzing alleen
maar toenemen.
Katja Onclin, voorzitter Sociaal Huis: "We streven er in ons beleid naar om mensen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen. Als gemeentebestuur hebben we daarin een belangrijke rol te
spelen. Als iemand het niet meer alleen redt, dan proberen wij advies en informatie te geven
over het ondersteuningsaanbod in onze gemeente. Ik denk daarbij niet alleen aan
thuisverpleging, poetshulp of karweitjes laten opknappen, maar ook aan hoe je je woning kan
laten aanpassen. We versterken dan met andere woorden de zelfredzaamheid van onze
ouderen en bespreken ook welke rol familie, buren of vrienden kunnen opnemen als
mantelzorger. Daarnaast is het ook onze taak om een gesprekspartner te zijn voor de
verschillende zorgaanbieders in onze regio. We bekijken samen met hen hoe we het
zorgaanbod kunnen uitbreiden of faciliteren en anderzijds hoe we kunnen inspelen op
nieuwe zorgbehoeften."
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