
25  oktober  2017 , pag.  24

Weer schot in bouw zorgcomplex
TAMMO BEISHUIZEN

WINSCHOTEN Over een jaar staat er
een nieuw gezondheids- en ver-
pleegcentrum van 10.000 vierkan-
te meter in hartje Winschoten. De
oude lts maakt deel uit van het
complex.

In het vier etages hoge complex ko-
men 52 zorgappartementen. ,,Men-
sen met een WMO-indicatie komen
hiervoor in aanmerking”, legt Harm
de Vries van VastGoud uit de stad
Groningen uit. Die projectontwikke-
laar waarvoor hij werkt, doet de se-
lectie. ,,We hanteren laagdrempelige
criteria.”

De appartementen hebben een
oppervlakte van ongeveer 60 vier-
kante meter en gaan over enkele
maanden in de verhuur. De Vries
schat in dat de huurprijs op onge-
veer 650 euro uitkomt. ,,We ver-
wachten dat er veel animo is voor de
appartementen, want de mensen
krijgen zorg binnen handbereik.”

In het complex wordt namelijk
ook de 24 uurs thuiszorgorganisatie
van de stichting Oosterlengte on-
dergebracht. ,,Een druk op de knop
en er is hulp”, zegt De Vries. Ooster-
lengte neemt nog veel meer ruimte
af in het zorgcomplex. Op de eerste -
en tweede verdieping komen 36 ver-
pleeghuisbedden.

Behalve Oosterlengte komen er
ook allerlei dienstverleners op ge-
bied van zorg. Huisartsen, fysiothe-
rapeuten en een apotheek krijgen er
eveneens onderdak. De 10.000 vier-
kante meter vloeroppervlakte is na-
genoeg verhuurd. Er is nog een paar
honderd vierkante meter te vrij.
Tweederde van het complex wordt

compleet nieuw gebouwd. De rest
komt in het schoolgebouw van de
oude LTS, waarvan de contouren zijn
blijven staan.

Het bouwtempo zit er de laatste
maanden goed in, na een lange, ge-
dwongen bouwstop, vanwege finan-
ciële problemen bij VastGoud. Al te
veel wil De Vries er niet over uitwij-

den. ,,Maar we hebben de boel weer
op de rails.” Een Belgische belegger,
ook eigenaar van het zorgcomplex
Het Dokhuis in Oude Pekela, is nu ei-
genaar van het complex.

De Vries richt zich liever op de toe-
komst. ,,We zijn nu met ongeveer
vijftien mensen op de bouwplaats
bezig. We leggen de laatste hand aan

de fundering. Volgende week ko-
men de vloeren erin. Daarna denken
we er per drie weken een etage bij te
bouwen. We zijn daarbij afhankelijk
van de weersomstandigheden. Als
alles volgens schema verloopt, ver-
wachten we het complex in februari
of maart casco klaar te hebben.”

Omwonenden van het nieuwe

zorgcomplex en het lokaal bestuur
van de gemeente Oldambt hebben
zich de achterliggende periode zor-
gen gemaakt over de voortgang van
het project. De vrees bestond dat
Winschoten lange tijd opgezadeld
zat met een bouwput. Niets is min-
der waar. ,,We werken hard aan de
realisatie”, bezweert De Vries.

Het storten van de betonvloeren voor het zorgcomplex naast de oude lts aan de Poststraat in Winschoten is in zicht. Hier zijn bouwvakkers druk met de voorbereidingen
van onder meer de riolering. FOTO HUISMAN MEDIA


