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langrijk dat we de lni-aliteit .,-an

de zorg bewaken. De or-erheid
moet zích in het standpun: l'an
de bewoner stellen. llet is f3n
om vast te stellen dat de ioi;ale
overheid hier in Leuven niee-
gaat in deze inzichteï1.'
Volgens OCMW-voorzifi er FIer-
wig Beckers is de open struc-
tuur van dit gebouw heel be-
langrijk: 'Geen grenzen met Ce

buitenwereld is het idee achter
dit concept. Bewoners zien u-at
er buiten gebeurt en \ioorbijgan-
gers kunnen binnen kijken.' Om-
dat Beckers slechts enkeXe we-

ffi ffi §emiorenbeleid
mag geen

bmsdschap zijn van
kgmmer en kwel

Jo Vandeurzen

Vlooms Minister von Welzijn,

V olksgezo nd h eid e n G ezi n

ken OcMw-voorzitter is, be-
dankt hij vooral zijn voorganger
Erik Vanderheiden die het hele
project mee gerealiseerd heeft.
'Het nieuwe gebouw kostte 13

miljoen euro, maar zonder sub-
Woonzorgcentrum WZC)
Edouard Remy ligt in het cen-
trum van Leuven en biedt plaats
aan 2Bg valide en zorgbehoeven-
de bewoners. 90 bewoners van
WZC Edouard Remy verhuizen
naar de nieuwe vleugel in de
Andreas Vesaliusstraat. De in-
frastructuur in de vleugel van de

Frederik Lintsstraat was erg
verouderd. In de jaren 1990 ken-
de het gebouw aI een gedeeltelij-
ke renovatie. Deze nieuwbouw
past in een vernieuwingsproces
van de infrastructuur van de
WZC's van OCMW Leuven. In
dat kader bouwde OCMW Leu-
ven eerder deWZC's Ter Putka-
pelle en Ter Vlierbeke en zijn de

bouwwerken aan WZC Wijg-
maalbroek vorig jaar gestart.
Door de stijgende zorg was er
ook nood aan een nieuwe infra-

structuur in WZC Edouard Re-
my. Zo zrjn de nieuwe kamers
allemaal éénpersoonskamers
met een eigen badkamer.
Ook de administratie van het
woonzorgcentrum en het Cen-
trum voor kortverblijf De Passe-
rel nemen hun intrek in dit
nieuwe gebouw. Daarnaast ver-
huist ook de Thuiszorg van
OCMW Leuven van Kapucij-
nenhof naar de nieuwbouw.
Vanaf 2 maart opent OCMW
Leuven er bovendien een mid-
dagrestaurant voor bewoners en
hun familie, maar ook voor be-
zoekers van het lokaal diensten-
centrum Ruelenspark.
Minister Jo Vandeurzen opende
het gebouw officieel en bena-
drukte in zijn toespraak het be-
lang van een degelijk senioren-
beleid. 'Deze plaats is een voor-

beeld van de evolutie van
rustoordconcept naar woon-
zor gconcept', zegt. Vandeurze n.
'Het feit dat ook de thuiszorg-
diensten hier hun intrek nemen,
getuigl van een sterke visie. On-
ze samenleving vergrijst, en on-
ze senioren moeten een plaats
hebben in die samenleving. Se-
niorenbeleid mag geen bood-
schap zrjnvan kommer en kwel.
Onze Vlaamse senioren willen
er graag bij horen en willen hun
steentje bijdragen. Ik als minis-
ter wil een zorgbeleid dat zich
nestelt in de samenleving. De
ondersteuning die we geven

moet een zorg in de buurt zrjn,
dat noemen we vermaatschap-
pelijking van de zorg. De zorg
van de toekomst zal meer en
meer op dit principe gebaseerd

zrjn. Daarnaast is het ook be-

sidies had hier sieen nieuwe
vleugel gestaan.'

Ook het straatbeeld rond het
nieuwe gebouw verandert. 'Het
gele huis' van kunstenares Inge
Van Gheel is de nieuwe blikvan-
ger in het straatbeeld. 'Het
kunstwerk biedt een duidelijke
ide.ntiteit en imago aan onze
nieuwbouw', zegt Herwig Bec-
kers.


