
Pagina 1 

 

     

 

Geachte lezer,  

Nu de herfst met volle hevigheid is ingezet heeft u vast voldoende tijd om deze 

nieuwsbrief door te lezen. 

Dit nummer geeft vooral informatie over het project de Tabaksteeg waar ons woon-

zorgcomplex wordt gebouwd. We hebben een aantal foto’s met onder andere het 

voorlopige ontwerp. Lees het goed: voorlopige ontwerp! 

Verder brengen we u op de hoogte waar we zijn met het voorbereiden van de zorg en 

waar we zijn met de woningen en het gezamenlijke gebouw.  Zie punt 4 op bladzijde 

3. 

 

          Tabakssteeg 28 oktober 2008 in zuidelijke richting, rechts van het midden komt ons 
woon-zorgcomplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het complex heeft een hoofdgebouw, centraal gelegen met gezamenlijke ingang. De wonin-

gen, 15 stuks zijn verdeeld in een noordelijke met 10 woningen, begane grond en eerste ver-

dieping en het zuidelijke deel alleen begane grond, 5 woningen. 

 

Zie de tekening op bladzijde 2 ! 
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Voorlopig ontwerp zoals gepresenteerd op 1 juli 2008 bij de voorlichtings-

avond in het gemeentehuis over de Tabaksteeg 
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Prof.dr. René S. Kahn, 

voorzitter en medisch 

afdelingshoofd Afdeling 

Psychiatrie Universitair 

Medisch Centrum 

Utrecht 

Mr. Boris O. Dittrich,      

advocaat 

Mevr. Drs. Wiebke 

Cahn,                          

Medisch Hoofd Zorglijn 

Psychotische Stoornis-

sen Universitair Medisch 

Centrum Utrecht  

Drs. Cees Jan G.M. de 

Vet,                               

Lid directieraad Vereni-

ging Nederlandse Ge-

meenten 

Bert Stavenuiter, direc-

teur Ypsilon , vereniging 

voor familieleden van 

mensen met schizofre-

nie of een psychose 

28 okt. 2008 

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen 
Tel. 033-4952023, Email: info@stichtingpluswonen.nl 

In dit nummer: 

Van het bestuur 1 

enquete 2 

Ingeschreven gein-

teresseerden 

3 

Waar zijn we 

nu? 
4 

     

Hier komt  het woon
-zorgcomplex , vlak 
bij de winkels en het 

openbaar vervoer 

Hier komt  een su-
permarkt, en het 
multiculturele cen-

trum 
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www.stichtingpluswonen.nl 

info@stichtingpluswonen.nl 

tel. 033-4952023 of 06-21881559 

Het aantal geïnteresseerden voor bewoning staat momenteel op 28, dit is plus vijf. 
Helaas is één van de reeds ingeschrevenen in september is overleden. Het is heel triest 
dat zij de opening van ons complex niet zal meemaken. Wij hebben met een brief ons 

meedeleven aan haar familie overgebracht. 
 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website, of telefonisch aanvragen 

Bestuursleden: 

Drs. John R. Verkaik, voorzit-

ter  

Ir. Jan P. Roos,  penningmees-

ter   

Mw. Mary Dekker, secretaris  

Bestuursleden: 

Mw. Jennifer Waller– Mulder                     

commissie fondswerving 

Ing. Hobbe B. Waller   website 

Commissies:Commissies:Commissies:Commissies:    

Ontwikkeling woningen:Ontwikkeling woningen:Ontwikkeling woningen:Ontwikkeling woningen:    

Mary  Dekker (voorzitter),  

Hobbe Waller,                        

Wim Koolhaas,                     

Hans Schaapherder 

Zorg:Zorg:Zorg:Zorg:    

Jan Roos (voorzitter),         

Jennifer Waller,                      

Rita de Greef 

Subsidie:Subsidie:Subsidie:Subsidie: 

Jennifer Waller (voorzitter), 

Henk Wijnands,                     

Joke Wijnands 
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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 

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

meente Leusden en onze Stichting Plus Wonen getekend, hierin zijn een aantal belang-

rijke zaken zoals wie het woon-zorgcomplex gaat huren, wie de zorg gaat leveren, waar 

de diverse verantwoordelijkheden liggen, vastgelegd. 

De hierop volgende samenwerkingsovereenkomst wordt een veel uitgebreider docu-

ment . 

De werkgroep ontwikkeling woningen is in afwachting van de aannemer die de bouw-

kosten aan het doorrekenen is. Als dit klaar is zullen de bouwkosten in de samenwer-

kende vergadering besproken en aangepast worden.  

Onze zorgleverancier Centraalzorg heeft bij de Provincie een aanvraag ingediend voor 

subsidie.  

Centraalzorg heeft ook een aanvraag ingediend om hun AWBZ toelating uit te breiden. 

De reactie van het CIBG verwachten we rond de jaarwisseling. 

In de vorige nieuwsbrief stond hetzelfde: 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. 

Opening van het complex: verwachting is april 2010    

4. Waar zijn we nu? 

3. Enquête 

Onze commissie zorg zal binnenkort een enquête aan een aantal contactpersonen 
sturen van potentiële bewoners. De hierdoor verkregen informatie zal worden gebruikt 
als steun bij het beter formuleren van de zorgvraag voor Centraalzorg. Tevens worden 

deze (anonieme) gegevens ook gebruikt voor het opstellen van een aannameprotocol. 


