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Een nieuwe site voor Oud-Heverlee



Waar ligt de site?
Kerk



De Woonzorgzone: wat is dat

“een woonzorgzone streeft een geheel van diensten na waar
verschillende zorgen verweven zijn”

begeleid wonen, verzorging, ondersteuning, zware zorg, dagopvang, 
welbevinden, ontspanning, ontmoeting, vereniging, infopunt, hulp aan
huis, …

Hiervoor komen er assistentiewoningen, een lokaal
dienstencentrum, een dagverzongingcentrum, een
woonzorgcentrum en een centraal deel.



Een overzicht

• De onderdelen en de ligging
• A: Assistentiewoningen (GAW)
• B: Centraal deel met Lokaal

Dienstencentrum (LDC)
• C: leefruimtes van het 

Woonzorgcentrum (WZC) en
Dagverzorgingscentrum (DVC)

• D-E: vleugels Woonzorgcentrum
• P: ondergrondse parking
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Centraal
plein



Assistentiewoningen

• Buitenterras

• Netto 60m² vloer

• Moderne technieken met 
warmtepomp



Centraal deel en Lokaal Dienstencentrum

• Inkomfunctie

• Balie

• Bureaus

• Grand Café

• Lokalen LDC

• Bureau centrumleider

• Kapper

• Verzorging







Woonzorgcentrum

• Basis opstelling gewone
kamer

• Netto 27m² vloer

• Twee ramen, een tot op de 
grond



Woonzorgcentrum

• 6 tweepersoons kamers

• Netto 38m² vloer



Dagverzorgingscentrum

• Aparte ingang aan blok C

• Met inpandig terras op zuid zijde



Budget

• Goedgekeurde bouwbudget
€15.449.575,30
(Algemene Vergadering nov ’17) 

• Investeringsenveloppe
inclusief BTW en erelonen
+-€21mio

• Richtdagprijs vergelijkbaar met 
omgeving



VZW-structuur

• In 2012 werd de vzw Woonzorgzone De Kouter opgericht door 
gemeente, OCMW en private partner (vzw Foyer De Lork)

• De vzw wil zelfvoorzienend zijn. Economische activiteit moet
leninglast autonoom kunnen terugbetalen.

• Bijdrage OCMW beperkt tot €325.000 (eenmalig €200.000 en
eerste 5 jaar €25.000 voor LDC)



Timing

• Gunning van aannemingswerken
• Opening offertes gebeurde op 6 juni 2018
• Gunning was eerst voorzien voor September 2018
• Beslissing moet binnen termijn gebeuren

• Leningen af te sluiten
• Akkoord nodig van de gemeente



Vragen



U mag meerdere kandidaten aanduiden op eenzelfde lijst.



Dank voor uw aanwezigheid


