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Persbericht

Eerste Paal Bouw Wooncomplex Leekerweide aan
Broerdijk in Oostwoud
Op 15 januari is in kleine kring de eerste paal geslagen voor het wooncomplex
van Leekerweide aan de Broerdijk in Oostwoud. Het complex biedt woonruimte
en dagbesteding voor 18 cliënten van Leekerweide. Voorjaar 2015 hoopt
Leekerweide het complex in gebruik te kunnen nemen.
Officiële handeling
Medembliks wethouder Gutter van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Paul
Zegveld, algemeen directeur van Leekerweide, slaan samen de eerste paal.
Voor de handeling is een kleine groep genodigden uitgenodigd: architect Liesbeth
van Apeldoorn van TPAHG, de ToekomstGroep, clusterhoofd Lineke Beenker en
bouwcoördinator Gerlof Metz. Ook de direct omwonenden zijn uitgenodigd aanwezig
te zijn en aansluitend een kopje koffie te drinken in het buurtcentrum Woudrust.
Bijzondere bouw
We houden de bijeenkomst nog even bescheiden en in kleine kring. Wanneer we het
hoogste punt hebben bereikt, willen we extra aandacht schenken aan deze
bijzondere bouw. Bijzonder omdat het moeilijk zal zijn om in de toekomst bouw als
deze kleine wooneenheden te kunnen en mogen realiseren.
In principe is alles aanwezig op de locatie om het wonen voor de toekomstige
bewoners zo prettig mogelijk te maken. Een ruim appartement, mooie ligging, groot
terrein om te tuinieren, te ontspannen en mogelijk ook dagbesteding te volgen. Een
aantal appartementen is speciaal geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers. Het
complex biedt woonruimte aan 18 mensen met een lichte of matige beperking.
Juist dat geclusterd wonen is voor deze groep erg prettig: doordat er altijd
begeleiding op korte afstand aanwezig is en men in een groepje tezamen woont, is
er altijd aanspraak en gezelligheid. Tegelijkertijd is het complex klein genoeg om een
instellingsgevoel te vermijden en kunnen de bewoners zonder meer opgaan in de
gemeenschap in Oostwoud. Leekerweide heeft meerdere van deze clusterwoningen
binnen West-Friesland in haar bestand. De bewoners van deze complexen zijn erg
tevreden over deze opzet.
Grote belangstelling
De belangstelling voor het wonen in “De Broer” of “De Dijk”, zoals de appartementen
heten, is dan ook groot. De cliënten die hier gaan wonen komen vanuit Leekerweide
of komen van de wachtlijst.

Hoe gaat het er uit zien:
Op de locatie willen we twee grotere gebouwen plaatsen: “De Broer” en “De Dijk”. De
Broer heeft een uiterlijk gebaseerd op een stolpboerderij.
Hier maken we een mooie woonplek voor 10 cliënten, verdeeld over twee
verdiepingen. Naast de appartementen voor de cliënten biedt de Broer ook ruimte
voor de centrale ruimte waar cliënten terecht kunnen voor aanspraak en gezelschap.
Omdat we 24-uurszorg bieden op deze locatie, is ook een kantoorruimte voor
medewerkers en de slaapwacht gecreëerd.
Daarnaast bouwen we een langgerekte woning met plaats voor 8 appartementen, de
Dijk. Alle appartementen, ook die van De Broer, hebben een eigen woon- en
slaapkamer, open keuken en eigen sanitaire voorzieningen.
Ook vormen van dagbesteding, voornamelijk gericht op de cliënten die aan de
Broerdijk wonen, zullen we op de locatie zelf vorm gaan geven. Hiervoor wordt nog
een derde gebouw gebouwd, de “Roos”.
Verder maken we parkeerplaatsen, terrassen, een schuur en een mooie tuin voor
onze cliënten. Bij de gehele inrichting houden we rekening met het landelijk karakter
van de locatie en zullen we hier ook recht aan doen.
Voortgang
Voorjaar 2015 hopen we het complex in gebruik te kunnen nemen. Daarvoor is nog
veel te doen en zijn er vele mijlpalen om naar uit te kijken.
Informatie:
Meer weten over wonen in Oostwoud: neem contact op met zorgbemiddeling: 0229
57 68 68 of mail naar leekerwijzer@leekerweide.nl.

