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26 September heeft ten kantore van de Woningstichting Leusden een startbij-startbij-startbij-startbij-

eenkomsteenkomsteenkomsteenkomst plaatsgevonden tussen de Woningstichting Leusden, de Gemeente 

Leusden en onze Stichting Plus Wonen. 

Dit betekent dat het traject is gestart om een Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst te 

gaan realiseren. 

De stappen hier naartoe zijn:  

• Een Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst tussen WSL— Gemeente— S+W, 

• Daarna een concept SamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomst tussen WSL— Ge-

meente— S+W— Zorgleverancier 

Onderdelen van de intentieovereenkomst zijn o.a.:                                                                   

De WSL gaat een plan ontwikkelen voor een woon-zorgcomplex van 15 zelfstan-

dige wooneenheden voor bewoners met schizofrenie in het Plangebied De Ta-

baksteeg deelplan de Landerijen, binnen de financiële mogelijkheden passend 

bij de sociale huurwoningen, rekening houdend met ons programma van eisen, 

De  Stichting Plus Wonen zal een zorgleverancier voorstellen die ook deelneemt 

aan de planontwikkeling. Deze voldoet aan de algemene kwaliteitslabeling pas-

send binnen de sector en de voorwaarden voor subsidieverstrekking, 

Gezamenlijke partijen verplichten zich voor de start van de Planontwikkeling in 

jan. 2008 een concept Samenwerkingsovereenkomst te realiseren. Hiertoe zal 

komende maanden een werkgroep worden geformeerd om een voorstel uit te 

werken voor een concept Samenwerkingsovereenkomst. Dit concept kan in ja-

nuari 2008 worden ondertekend door de 4 betrokken partijen waarna de Plan-

ontwikkeling kan worden gestart.         

Geplande oplevering is 2009.                                                                        
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De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  

stichting :stichting :stichting :stichting :    

Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in 

stand houden van een stand houden van een stand houden van een stand houden van een 

wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-

sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd 

lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of 

een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis 

of stoornissen. of stoornissen. of stoornissen. of stoornissen.     

Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-

waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij 

ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat 

hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk 

stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet 

verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol 

en geen drugs gebruikenen geen drugs gebruikenen geen drugs gebruikenen geen drugs gebruiken    

4. Inschrijfformulier 

3. Programma’s van Eisen 

Onze voorlopige Programma’s van Eisen worden voortdurend bijgeschaafd mede dank-

zij aanvullingen en op– en aanmerkingen die wij via email ontvangen. 

U kunt deze geactualiseerde documenten vinden op onze website:  

http://www.stichtingpluswonen.nl/downloads.html  

Waar naartoe gewerkt moet worden is dat de bewoner zonderzonderzonderzonder hulp van ouders of fami-

lie kan leven. Mocht er plotseling iemand van de familie wegvallen, dan moet de bewo-

ner wat de woon-zorgsituatie betreft geen verandering merken. 

Er moet gedacht worden op lange termijn. 

Er zal door diverse werkgroepen gekeken moeten gaan worden naar een aantal zaken. De 

ideeën en conclusies uit de werkgroep zullen ook goed op papier gezet moeten worden. 
In iedere  werkgroep zal in ieder geval minstens één bestuurslid zitting hebben. 
 
DAAROM IS UW BESTUUR OP ZOEK NAAR EVENTUELE BEWONERS, OUDERS of 
FAMILIELEDEN die mee willen denken en werken aan de volgende onderwerpen in de 

volgende werkgroepen: 
 
• Werkgroep ZORG 

• Werkgroep BOUW 

• Werkgroep COMMUNICATIE 

• Werkgroep SUBSIDIE 

 
Er wordt niet geëist dat u van de onderwerpen alles afweet, een goede dosis inzet vinden 

we minstens zo belangrijk.  
De werkgroepen zullen eerst de grote lijnen moeten uitzetten en pas later de details moe-

ten gaan invullen. 
 
Wilt u zich aanmelden of meer informatie willen dan kunt u het beste bellen 
met John Verkaik, tel. 033-4952023 of 06-21881559 , mailen kan ook: johnver-

kaik@stichtingpluswonen.nl 

2. Vacatures 

5. Woonmarkt 

De Gemeente Leusden organiseert 17 oktober as. een woonmarkt woonmarkt woonmarkt woonmarkt en heeft toegezegd 
dat de Stichting Plus Wonen daar een kraampje zal kunnen gebruiken. Wij zullen ons 

daar profileren met onze Stichting en wellicht kunnen we u ook begroeten. 


