
Minister Jo Vandeurzen opent nieuwe vleugel 
OCMW Woonzorgcentrum 
Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en Leuvens OCMW-
voorzitter Herwig Beckers openden zaterdag officieel de nieuwe vleugel van Edouard Remy. 
Door verschillende diensten en activiteiten van Ouderenzorg en Thuiszorg te bundelen, wil 
OCMW Leuven nog meer inzetten op zorg op maat.  
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Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 289 valide en zorgbehoevende bewoners. Negentig 
daarvan verhuizen naar de nieuwe vleugel in de A. Vesaliusstraat. Alle kamers in het nieuwe 
gebouw zijn eenpersoonskamers met een eigen badkamer. 
Ook de administratie van het woonzorgcentrum en het Centrum voor kortverblijf De 
Passerel nemen hun intrek in dit nieuwe gebouw. Daarnaast verhuist ook de Thuiszorg van 
OCMW Leuven van Kapucijnenhof naar de nieuwbouw. Vanaf 2 maart opent OCMW Leuven 
er bovendien een middagrestaurant voor bewoners en hun familie, maar ook voor bezoekers 
van het lokaal dienstencentrum Ruelenspark. 

Minister Jo Vandeurzen opende het gebouw officieel en benadrukte in zijn toespraak het 
belang van een degelijk seniorenbeleid.  'Deze plaats is een voorbeeld van de evolutie van 
rustoordconcept naar woonzorgconcept', zegt Vandeurzen. 'Het feit dat ook de 
thuiszorgdiensten hier hun intrek nemen, getuigt van een sterke visie.' 

Volgens OCMW-voorzitter Herwig Beckers is de open structuur van dit gebouw heel 
belangrijk: 'Geen grenzen met de buitenwereld is het idee achter dit concept.  Bewoners zien 
wat er buiten gebeurt en voorbijgangers kunnen binnen kijken.'  Omdat Beckers slechts 11 
dagen OCMW-voorzitter is, bedankte hij vooral zijn voorganger Erik Vanderheiden die het 
hele project mee gerealiseerd heeft. 

Kunstenares Inge Van Gheel van het nieuwe kunstwerk in de voortuin van woonzorgcentrum 
Edouard Remy, lichtte haar visie op haar 'Gele Huis' toe en Peter Bernaers, directeur van het 
woonzorgcentrum, bedankte iedereen die dit centrum gemaakt heeft tot wat het nu 
is.  Huiskoor De Do Re Mykes zorgden voor de muzikale noot. 


