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DIT ARTIKEL IS EXCLUSIEF VOOR JOU ALS ABONNEE

Sociale appartementen op site ‘Keyseryk’

Gemeente en privé bouwen samen 26 erkende
assistentiewoningen
04/11/2017 om 01:57 door Fernand Goyens

De site wordt opgedeeld in twee delen, één voor ouderen en één voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.
( FOTO: IF)

BOUTERSEM - Op de gemeentelijke site langs de Stationsstraat in Boutersem komen
binnenkort 26 erkende assistentiewoningen, tien appartementen voor mensen met een
niet-aangeboren hersenaandoening en een CADO of dagopvang voor ouderen.
De site ‘Keyseryk’ ligt naast kinderdagverblijf 't
Vlindertje en basisschool de Notelaar en
Maurice Rodeyns
achter buitenschoolse opvang Stekelbees.
Dit is de ideale locatie voor dergelijke
“De rustig gelegen site werd opgedeeld in
voorzieningen
twee delen: één deel met erkende
assistentiewoningen en één deel waarin
personen met een niet-aangeboren hersenletsel zullen wonen”, zegt OCMW-voorzitter Maurice
Rodeyns (CD&V).
Dagopvang
Voor de realisatie gaat de gemeente in zee met privépartner De Biehal of De Maalder. Van alle
kandidaten was het ontwikkelaar De Maalder die de jury kon overtuigen, omwille van het project
met voorzieningen in zijn omgeving en de architectuur, het zorgsysteem, de verschillende
uitbatingen en het recht van opstal.
Op het tweede lot komen tien appartementen voor personen met een niet-aangeboren
hersenaandoening. Op de gelijkvloers van datzelfde gebouw komt ook een CADO (Collectieve

Autonome Dagopvang voor Ouderen), met een aparte ingang en een uitgang naar een tuintje
voor deze mensen.
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Opdracht
“Gezien de vele mantelzorgers in onze gemeente is dit een uitstekende locatie voor een CADO.
De inrichting gebeurt door Landelijke Thuiszorg en die krijgt daardoor een niet te onderschatten
opdracht mee”, zegt de voorzitter.
Lot 1 omvat 26 erkende assistentiewoningen waarvan de wettelijke verplichte diensten geleverd
worden door de beheersinstantie ‘Asist Zorg'. Er komt ook een ingerichte polyvalente ruimte,
grenzend aan de dagzaal, die voorzien is voor het complex van assistentiewoningen. De zaal zal
ook ter beschikking gesteld worden van de lokale verenigingen in Boutersem.
“Voor Lot 1 leverde de gemeente al een bouwvergunning af. Voor 60 procent van de
assistentiewoningen werd een optie genomen door inwoners van Boutersem. Dat wijst op de
noodzaak van dergelijke voorzieningen”, zegt voorzitter Maurice Rodeyns.
Infoavond
Op 9 november om 19 uur vindt een infoavond voor alle inwoners van Boutersem plaats. Die
wordt georganiseerd in zaal Iris van het Cultureel Centrum. Daar krijgen de aanwezigen meer
informatie over de plannen.
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De band tussen Amaryllis Uitterlinden en Fleur Hermans,
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