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BINNEN GGZ

Zorginstelllngen
w¡llen leegstaande
gebouwú kw¡j t
-

lnstellingen voor geestelüke gezondheid zorg willen
af van duur vastgoed. GGz Breburg onderzoekt het afstoten

van panden en GGZWNB maakt van 40 hectare groot
landgoed Vrederust in Halsteren een zorglandgoed.

biizonder plan om de huisvestingslas-

I
r GGZ WNB'verdient'8,5 miljoen euro aan de verkoop van
gebouwen op en buiten landgoed Vrederust in Halsteren,

'Client wil zorg het liefst zo
dicht mogelijk b¡j huis hebben'
GGz Breburg is nog
niet zo ver dat de instelling weet welke
gebouwen er moge-

lijk worden afgestoten, maar heeft de
afgelopen jaren al
een aanzienlijk aan-

tal

bedden afgebouwd, zegtwoordvoerster fody van
derHelm.
,,Dat is komende
tijd geen doel meer
op zich. Toch den-

ken we dat er nog
een lichte afname
komt in de behoefte
aan bedden door betere ambulante zorg.

Consequentie is dat
de bestaande capaci-

teit aan

vastgoed

(gebouwen en ter-

reinen) binnen GGz wanneer dat echt
Breburg te groot is noodzakelijk is, en
en een deel ervan

in

de toekomst mogeafgestoten
wordt. Om de iuiste
keuzes te maken,

tiik

kiiken we

onder
meer naar de beno-

digde capaciteit, gewildheid van de
pandery de uirwis-

selbaarheid, de architectonische kwaliteit en de financiering."
Hetuitgangspunt

dan niet langer dan

nodig", zegtfody

vanderHelm.
Natuurliik moeten er altijd bedden
zijn voor ernstige
crises en in de beide
regio's (Breda-Tilburg) wil preburg

devoorzieningen
ongeveergelijk

houden.,floewel
het makkelijker zou

zijnvoorons om alles te cenualiseren

de komende iaren
is: 'hersællen doe ie
thuis, met de mensen die daarbii be- .

op één locatie, is dat

langriik voor ie
ziin'.,,Opname

huis. Daarwillen
we aan tegemoet-

vindt alleen plaats

komen."

voor de cliënt niet

fiin. Diewil zorgza
dicht mogeliik bij

ten te verminderen: ze wil het eþn
landgoed Vrederust de komende drie

iaar omvormen toteen duurzaam zorglandschap met behalve geesteliike gezondheidszorg ook zorg voorjeugd, ouderen en gehandicapten. Door de beddenafbouw staanveel gebouwen leeg
en de bedoeling is die om te bouwen

voor een zorglandgoed heeft Strijp al

transferiumidee en woningcorporatie
Stadlander gaat met de intermurale
zone aan de slag. Daar ben ik blij mee.

Het maakt best wat los."

lf

De basis is¡

respedtvoor
het landgoed
en de bewoners

tot zorgappartementen voor mensen
met biivoorbeeld een verstandeliike beperking ofdementerenden en hun
partners, en verwarden. Zo snijdt het
mes aan t\Mee kanten: GGZ WNB deelt
voortaan de zware financiële lasten van
-het landgoedterrein met andere zorginstellingen die op die manier hun
wachtlij sten kunnen wegwerken.
Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (verstandelijk gehandicapten) is al

De.8,5 miljoeneuro die GGZ WNB
'verdient' aan de verkoop van gebouwen op en buiten het4o hectare grote
landgoed magwat banken en zorgverzekeraars betreft besteed worden aan
de verbouwing van gebouwen op het
Vrederust-terrein die nog in goede
staat ziin.
' ,,Dat zijn De Schelde en De Melaneq
die zijn zo'n 15 jaar geleden gebouwd
maar zonder al te veel zorginhoudeliike

visie. We moeten ze grondig aanpassen

om ze aantrekkelijkte houden voor
onze eiçn cliëntengroepen. Ze kriigen
een ander woonzorgconcept dan waarvoor ze gebouwd werden. Een aantal
andere gebouwen wordt gesloopt."
Dat is in ieder geval in één geval'onmogelijk het gebouw De Schorre. Dat
staat al 8 jaar leeg maar omdat het een

rijksmonument is, mag er aan de bui-

gevestigd op het terrein en tantelouise

(ouderenzorg) bouwt ruim 97 tiidelijke
zorg-units die in iuni klaar zullen ziin
en Bosgaard gaan heten. ASVZ (gehan-

dicaptenzorg) wil het aantal van z4
plaatsen op het terrein verdubbeler¡
hètzii in bestaande, hetzij in nizuw te

bouwengebouwen.
Naast het Moermontstedegebouw
worden op landgoed Vrederust Straks
woonvormen ontwikkeld voor een
compleet nieuwe doelgroep. Hooftlbestuurder Ineke Strijp noemt dat de intermuralen, oftewel mensen die te weinig zorg nodig hebben om (intramuraal) op hetterrein te wonen, maar te
zware zorg nodig hebben om in een gewone woonwiik zelßtandig (extramuraal) te functioneren met alleen graar
ambulante hulp.
Als het aan haar ligt, wordt het voor
medewerkers van de zorginstellingen
op het landgoed straks mogelijk een
carrièrestap te maken zonder ontslag te

een overstap naar een andere instelling
op het landgoed."
Sinds de bekendmaking van het plan
veel reacties gehad. ,,Een huisartsengroep is geïnteresseerd en ik ben ook
gebeld door andere zorgaanbieders die
wellicht aanhaken. Het ROC West-Brabant heeft belangstelling voor het

Florence lmandt
rn de zorg goedkoper te
maken is de afgelopen jaren in alle sectoren ingezet op ambulante hulpverlening. Het gevolg is
wel dat gebouwen komen leeg te staan.
GGZ WNB presenteerde onlangs een

nemen.,,We onderzoeken ofwe een
transferium kunnen oprichten waar
mensen zich kunnen aanmelden voor

-

lneke Striip, GGZ WNB

tenkant niets aan vertimmerd worden.
VoorDe Arþ hetwitte kerkje midden
op het terrein, gelden dat soort restricties niet omdat het een gemeenteliik
monument is. Maar ook dat bliift gehandhaaftl.
Voþns Strijp hoeft er aan het bestemmingsplan niet veel gesleuteld te
worden als er zorgappartementen gebouwd worden. Daaraan bestaat landelijk een tekort van 52.ooo zegtze. ,,Daar
ligt voor ons een kans. Commerciële
woningbouw zou voor ons natuurli¡'k
financieel het meest aantrekkelijk ziin,
Maar dat is bestemmingsplantechnisch
onmogelijk. Zolang het om maatschappeliike functies gaat, kan erveêI. De basis is: respect voor het landgoed en de
bewoners."
In mei zien de definitieve conclusies
van een haalbaarheidsstudie hee licht.
In september hebben alle instellingen
duidelijkheid over aantallen cliënten
en locaties op het landgoed van Vrederust.,,Dan weten we precies wie hier
komt, in welke volgorde en hoe het er
over dríe jaar hier uitziet."
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Licht verstandelük beperkten
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Verhuur (komende jaren)

lnstelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk
Noord-Brabant (GGZ WNB) wil het landgoed Vrederust in
Halsteren de komende jaren ombouwen tot ecologisch
zorglandgoed. Leegstaande gebouwen worden gesloopt
of krþen een andere functie, zowel voor GGZ WNB zelf
als andersoortige zorginstellingen. Daarnaast wordt een
transferium opgericht waardoor zorgleerlingen en zorgpersoneel kunnen rouleren tussen de verschillende zorgaanbieders. Mômenteel wordt een studie gedaan naar
de financiële haalbaarheid van de vorming van het zorglandgoed. ln mei worden de conclusies verwacht en in
september hebben alle instellingen duidelijkheid over
hoeveel cliënten er over drie jaar waar op het landgöed
van Vrederust kunnen worden gehuisvest.
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Zelfstandig wonen
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Ouderen (verhuuur en verkoop)

Mengvorm wonen en
intermuraal wonen

