Persbericht 30 april
Start bouw uniek woonconcept Hartekamp
Groep
Maandag 3 mei is het eindelijk zo ver: Toekomstig bewoner Dick Kastelein ‘slaat’ met
een druk op de rode knop de eerste paal van het nieuwe gebouw van de Hartekamp
Groep in Bennebroek. Het woongebouw met zorgfuncties komt aan De Ruyterlaan 141.
Het complex krijgt 40 individuele studio’s en is bedoeld voor mensen met een licht en
matig verstandelijke beperking. Een aantal van deze cliënten van de Hartekamp Groep
woont nu in wijklocaties die niet meer voldoen en verhuist medio vierde kwartaal 2022
naar deze nieuwe locatie. Het complex wordt gebouwd door Bot Bouw uit
Heerhugowaard.
Het nieuwe gebouw is gebaseerd op het concept Zorg in de K ern en houdt in dat cliënten
zelfstandig k unnen wonen en gebruik k unnen mak en van zorg in hetzelfde gebouw als
zij daar behoefte aan hebben. ‘ Het realiseren van deze uniek e woonlocatie ondersteunt
cliënten in wat zij zelf k unnen. Juist dat zien wij als onze maatschappelijk e
verantwoordelijk heid’ , vertelt bestuurder Marlijn Lenselink .

(afbeelding met hoge resoluties zijn meegestuurd met dit persbericht)
De 40 studio’ s zijn volledig zelfstandig bewoonbaar, hebben een eigen voordeur en
individuele aansluitingen. ‘ Wat het concept uniek maak t, is dat elk e woning twee
toegangsmogelijk heden heeft. Naast de voordeur heeft elk e studio een deur die uitk omt
op het centrale middengebied, waar onder andere ruimte is voor ontmoeting, sport, spel
en ontspanning, k ok en en eten’ , laat Lenselink weten.

Op de begane grond van het gebouw is ruimte voor 45 cliënten waar op verschillende
manieren invulling k an worden gegeven aan hun dag. Er k omt onder andere een
bak k erij, een k offiehoek en een ophaalpunt voor regionale producten. Deze daginvulling
staat ook open voor mensen met een verstandelijk e beperk ing die niet in het gebouw
wonen.
Met het nieuwe gebouw in Bennebroek k omt de Hartek amp Groep tegemoet aan de
wensen en behoeftes van cliënten met een verstandelijk e beperk ing. Ook zij willen deel
uitmak en van de samenleving en bijdragen aan de maatschappij, in die zin zijn zij niet
anders dan mensen zonder een beperk ing.
Het ontwik k elen van dit soort passende concepten voor wonen, dagbesteding, werk en
vrije tijd voor mensen met een beperk ing, draagt bij aan normaliseren en met elk aar
samenleven en is een van de speerpunten uit de routes in het toek omstplan Erop Uit
2021-2024 van de Hartek amp Groep.
Meer informatie www. hartek ampgroep. nl
Je bent van harte welk om om het slaan van de eerste paal bij te wonen.
We verzoek en je je te houden aan de corona maatregelen.
Datum: maandag 3 mei
Adres: De Ruyterlaan 141, Bennebroek
Programma:
9:45

Inloop

9:55

K ort welk om door de raad van bestuur

10:00

Start eerste paal en taart

10:15 / 10:30

Einde van de activiteit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor redacties: Voor meer informatie of vragen k unt u contact opnemen met de afdeling communicatie
van de Hartek amp Groep. Remco van der K ruis tel. 06 – 15443651 of via communicatie@hartek ampgroep. nl.
De Hartekamp Groep
Elk e dag zo goed mogelijk . Ook voor mensen met een verstandelijk e of meervoudige beperk ing. De Hartek amp
Groep biedt hen sinds 1953 zorg, ondersteuning en ruimte voor ontwik k eling in een veilige, prettige omgeving,
midden in de samenleving. Onze cliënten k iezen zelf hoe ze hun leven willen inrichten. De Hartek amp Groep
sluit daarop aan met diverse woonvormen, dagbesteding, begeleiding bij werk en ambulante begeleiding. Wij
werk en op meer dan 50 locaties in de regio Midden- en Zuid-K ennemerland en omstrek en. Onze ruim 1. 700
medewerk ers en 600 vrijwilligers zetten zich iedere dag vol betrok k enheid in voor ca 1. 900 mensen met een
verstandelijk e beperk ing.

