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Geachte lezer,  

Dit keer een misschien wat korte nieuwsbrief, maar dat wil niet betekenen dat er 

geen voortgang wordt geboekt! 

Wellicht heeft u het zelf al gelezen in de Leusder Krant van dinsdag 29 april, Het is 

zo dat 23 april de intentieovereenkomst tussen Stichting Plus Wonen, de Wo-

ningstichting Leusden, Centraalzorg Vallei en Heuvelrug en de Gemeente Leusden is 

ondertekend. 

De volledige tekst van dit krantenbericht willen we u niet onthouden, dus: 

LEUSDEN—In het projectplan de Tabakssteeg wordt een woon-zorgcomplex gerealiseerd 

voor mensen die lijden aan de  hersenziekte schizofrenie. De Stichting Plus Wonen, Centraal-

zorg Vallei en Heuvelrug, Woningstichting Leusden en de Gemeente Leusden ondertekenden 

hiervoor een intentieovereenkomst. 

In de 15 woningen zal een woongroep van mensen met een hersenziekte zijn intrek nemen. Dat is een 

belangrijk resultaat van de lobbyactiviteiten van de stichting Plus Wonen die een groep ouders oprichtte. 

Mary Dekker is secretaris van de stichting en moeder van een zoon die aan de ziekte schizofrenie lijdt. 

'Weet je dat maar liefst één op de 100 mensen de hersenziekte schizofrenie heeft? Leusden telt 28.000 

inwoners. Dat zou betekenen dat statistisch gezien ongeveer 280 Leusdenaren aan schizofrenie lijden. Stel 

dat ongeveer de helft van hen een speciale woonvorm nodig heeft, dan praat je over 140 mensen. Toen ik 

de gemeente erop wees dat voor hen geen enkele woonvoorziening bestond, reageerde men verbaasd en 

geschrokken. Het gaat hier om een vergeten groep.'   

Bij het grote publiek is weinig over schizofrenie bekend. Het is een hersenziekte die in 85% van de gevallen 

genetisch is bepaald en zich tussen het 15e en 25e jaar openbaart. De ziekte verloopt met ups en downs, de 

diagnose is niet eenvoudig te stellen. Sommige wonen nog bij hun ouders, anderen verhuizen naar een pro-

ject voor beschermd wonen. Ze wonen er met meerdere medebewoners in één huis, hebben er hun eigen 

kamertje, delen keuken en sanitair met elkaar. 'Waarom zou mijn volwassen zoon geen eigen huis kunnen 

hebben? Met een eigen voordeur, een eigen woonkamer, keuken en douche? Maar mét dagelijkse zorg en 

mét streng toezicht op het verplichte dagelijkse medicijngebruik. Op die manier zou hij heel goed een heel 

normaal leven kunnen leiden...!'  

Omdat in Leusden tot nu toe geen enkele mogelijkheid bestaat voor iemand met schizofrenie om zo zelf-

standig mogelijk te wonen, met de individueel benodigde zorg en begeleiding, hebben ouders en familiele-

den, veelal woonachting in Leusden, in 2006 de Stichting Plus Wonen opgericht en het plan opgevat en in 

gang gezet om voor mensen met schizofrenie een woon-zorgcomplex te realiseren.  

De Gemeente Leusden heeft alle medewerking toegezegd en aan de Woningstichting Leusden in de Ta-

bakssteeg, een locatie in deelplan de Landerijen toegewezen waar 15 zelfstandige wooneenheden en een 

gemeenschappelijk gebouw gebouwd kunnen worden.  

Centraalzorg Vallei en Heuvelrug gaat de dagelijkse zorg en de huisvesting onder zijn hoede nemen. De 

doelgroep heeft niet doorlopend toezicht nodig , maar wel regelmatige begeleiding. Er zal altijd wel toezicht 

zijn, ook in de nacht.  
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www.stichtingpluswonen.nl 

info@stichtingpluswonen.nl 

tel. 033-4952023 of 06-21881559 

Het aantal geïnteresseerden voor bewoning staat momenteel op 24, dit is plus twee. 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website, of telefonisch aanvragen 
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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    

3. Ingeschreven geinteresseerden 

Woningstichting Leusden, eigenaar van het toekomstige complex, heeft in december 2007 al op-

dracht gegeven aan architectenbureau Op ten Noort Blijdenstein om een ontwerp te gaan maken, en 

deze plannen beginnen al aardig vorm te krijgen.  

De getekende intentieovereenkomst zal worden gevolgd door een samenwerkingsovereenkomst 

waarin de details veel verder uitgewerkt zullen zijn. De verwachting is dat de toekomstige bewoners 

in 2010 hun intrek zullen kunnen nemen in hun eigen huis. 

 

Tot zover het krantenartikel. 

Het bestuur 

 

Op dit moment is de intentieovereenkomst intentieovereenkomst intentieovereenkomst intentieovereenkomst  tussen de Woningstichting Leusden, de Ge-

meente Leusden en onze Stichting Plus Wonen getekend.  

Hierin zijn een aantal belangrijke zaken zoals wie het woon-zorgcomplex gaat huren, wie 

de zorg gaat leveren, waar de diverse verantwoordelijkheden liggen, worden vastgelegd. 

Omdat dit naar tevredenheid is getekend gaat het proces weer verder. 

De nu volgende samenwerkingsovereenkomst wordt een veel uitgebreider document . 

De werkgroep ontwikkeling woningen is momenteel het meeste druk om het ontwerp 

van het complex gestalte te geven, het ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen van de vijftien woningen en het ge-

meenschappelijke gebouw is in volle gang.  

Het ontwikkelen en doorrekenen van een zorgplanzorgplanzorgplanzorgplan en de contracten met het zorgkan-

toor heeft de volle aandacht van de zorgleverancier Centraalzorg. 

Zodra de plannen te presenteren zijn wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de 

zorgleverancier voor te stellen en uitleg te laten geven en om de architecten het plan 

voor ons woon-zorgcomplex te laten presenteren. 

Een datum hiervoor is HELAAS moeilijk aan te geven, excuses hiervoor, iedereen doet 

zijn uiterste best.    

4. Waar zijn we nu? 


