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14 september 2018 
Betreft: project ‘Ter Boogaerde’ – opvangmaatregelen voor de zorggebruikers 
 
Beste verwijzers 
Via dit schrijven willen wij u informeren over de stand van zaken van het project ‘Ter Boogaerde’. Op 
die manier willen wij u een duidelijk zicht geven op het project, de lopende procedure en de 
maatregelen die wij vandaag nemen voor onze zorggebruikers.  
 
Op 9 november 2015 is de bouw van het project ‘Ter Boogaerde’ gestart. Het project bevat 18 
studio’s voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke beperkingen is gelegen op 
de site aan het Stadspark in Zoutleeuw. 
 
Er werd tijdens een controle van de werken vastgesteld dat er foute isolatie werd aangebracht op de 
gevel, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor de brandveiligheid. Om het welzijn en de veiligheid 
van onze zorggebruikers en medewerkers te kunnen garanderen, hebben wij de opening van het 
gebouw uitgesteld.  
 
Intussen hebben we onze bouwpartners gevraagd om een oplossing aan te reiken. Om dit proces te 
versnellen, werd op 8 maart 2018 een gerechtelijke procedure in kortgeding opgestart, waarbij een 
gerechtsdeskundige werd aangesteld. Dit betekent dat ‘Ter Boogaerde’ niet kon openen op de 
voorziene datum. Wij kunnen op dit moment ook geen nieuwe openingsdatum voorop stellen en 
wachten de conclusies van de rechtbank en gerechtsdeskundige af. 
 
Wij hebben voor dit project van start ging, vastgesteld dat er in de regio Zoutleeuw een leemte is in 
het zorgaanbod met een duidelijke vraag naar opvang van mensen met ernstige zorgvragen. Vandaag 
is deze leemte er nog steeds. Onze intentie is en blijft dan ook om voor mensen met een ernstige 
zorgvraag een kwaliteitsvolle oplossing te kunnen aanbieden. De aanmeldingen van zorggebruikers 
lopen dan ook onverminderd verder.  
Intussen hebben wij initiatieven genomen om zorggebruikers én medewerkers op te vangen tijdens 
de verlengde bouwperiode. Dankzij ons uitgebreide zorgnetwerk in Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant kunnen zorggebruikers bij ons terecht voor een tijdelijke verblijfplaats in de andere 
dienstencentra van vzw  Stijn. Wij voorzien ook voor nieuwe aanmeldingen van zorggebruikers een 
tijdelijke opvangplaats binnen dit zorgnetwerk tot Ter Boogaerde open gaat.  
Personen die interesse hebben in het project Ter Boogaerde, mag u bijgevolg nog steeds 
doorverwijzen naar onze sociaal assistent, Charlotte Vangrieken (013/35.98.32 of 
zorgcoordinator@gro.stijn.be). Zij houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het 
project en beantwoordt uw vragen over de initiatieven die wij nemen voor onze zorggebruikers. 
Met deze maatregelen willen wij alvast een correcte werking en een toekomstige veilige thuis in 
Zoutleeuw garanderen voor onze zorggebruikers en onze medewerkers. 
 
Met vriendelijke groeten 
Leen Vanermen 
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