		
De toekomstige bewoners hebben er zin in, laten ze weten.

Op de locatie waar voorheen het woonwagencentrum
stond, komt de woonzorgvoorziening.

Ontwerp woonzorgvoorziening Zonnedauw onthuld

Buurt enthousiast over appartementen jongvolwassenen met verstandelijke beperking
Omwonenden van de beoogde woonzorgvoorziening aan de Zonnedauw kregen eind vorige maand de ontwerpplannen
gepresenteerd tijdens een informatieavond. Begin volgend jaar zullen veertien jongvolwassenen met een verstandelijke, al
dan niet in combinatie met een lichamelijke, beperking hun intrek nemen in het gebouw dat wordt gerealiseerd door woningcorporatie ‘Rondom Wonen’. Men kon tijdens deze avond kennis maken met de toekomstige bewoners en hun ouders en
gesprekken voeren met de woningcorporatie, aannemer Waaijer Bouw BV en RoosRos Architecten.
Tekst en beeld: Elise Mooijman

De muziek staat aan, hapjes en drankjes worden uitgedeeld en een groot scherm toont het ontwerp van de
toekomstige woonzorgvoorziening; alle ingrediënten
zijn in huis om de informatieavond tot een succes te
maken. De aanwezige omwonenden van de beoogde
woonzorgvoorziening zijn positief gestemd. “Het is
een aanwinst”, vertelt Rob van Erp (61), al 13 jaar lang
woonachtig aan de Zonnedauw. “Ik ben zeer tevreden,
het ontwerp ziet er professioneel uit. Het is prettig
dat het lege terrein straks bewoond is én dat de hoge
coniferen die er nu staan gekapt zullen worden. Dat
scheelt toch een hoop zon.” Meerdere buren knikken
instemmend: “Helemaal mee eens.”

Goede plek
“Iedereen is heel positief”, zegt Peter van de Sande
(61), bestuurslid van de Stichting Wooninitiatief
Nootdorp en vader van toekomstige bewoonster
Cindy (23). “We zijn nu vijf jaar bezig. Ik heb ook
niet het eeuwige leven en kijkend naar de toekomst
wil je dat je dochter op een goede plek zit. Ik wist
dat dit stuk grond braak lag en dat de gemeente daar
een sociale bestemming aan wilde geven. Samen met
Gert-Jan Metselaar (56) en Bert van Elleswijk (57),
die ik al kende via mijn dochter Cindy, hebben wij
de handen ineengeslagen door een stichting op te
richten en onze gezamenlijke visie in gang te zetten
en te verwezenlijken.”
In de woonzorgvoorziening komen veertien appartementen van ongeveer 40 vierkante meter met ieder
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Artist impression van de woonzorgvoorziening aan de Zonnedauw te Nootdorp.
een eigen badkamer en pantryblok, twee woonkamers en een kantoor/slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen, die zowel overdag als ’s
nachts de zorg zullen verlenen. Architect Henno
Westeneng (38) van RoosRos Architecten: “Ik heb
geprobeerd een appartementencomplex te ontwerpen dat huiselijk aandoet en goed past binnen de
woonwijk qua stijl en kleur. Het gebouw heeft drie
lagen inclusief kap en is qua hoogte vergelijkbaar
met de omliggende huizen. De bewoners zijn nu
allemaal zelfredzaam, maar er is rekening gehouden
met rolstoelgebruikers. Zo is in het gebouw een lift
aanwezig.”

Eerste paal
Dochter Kim (24) van Anjella van Vliet (59) en Erik
Vermeij (55) is een van de toekomstige bewoners.
Anjella: “Kim zag foto’s en we hadden het over het
nieuwe huis. Toen gaf ze aan dat ze daar nú wil
slapen. Dat is heel positief, maar ook lastig want het
duurt nog even. De eerste paal wordt eind dit voorjaar geslagen. In 2019 zullen ze rond dezelfde tijd
het pand kunnen betrekken.” Maar misschien nog
wel het allerbelangrijkst: wat vinden de toekomstige
bewoners zélf van de aanstaande verhuizing? “Leuk!
Spannend. Ja, wel een beetje spannend!”, klinkt het
in koor.					

