Overzicht Particuliere wooninitiatieven in ontwikkeling!
(29 April 2019)

Huizen (De Huizer-maatjes)
In Huizen hebben ouders van jongeren met een verstandelijke beperking het initiatief genomen om
een woonvorm op te zetten. Men richt zich op de gemeente Huizen, de meeste toekomstige
bewoners zullen ook daadwerkelijk uit Huizen komen. In overleg met de gemeente Huizen en de
woningcorporatie De Alliantie is er een locatie beschikbaar in deze gemeente. Het streven is om over
ca. 2 jaar, voorjaar 2021 de 18 appartementen met bijbehorende huiskamers in gebruik te nemen.
Het wooninitiatief krijgt ondersteuning vanuit Amerpoort. De leeftijd van de toekomstige bewoners
ligt tussen 18 en 28 jaar. U kunt een woonprofiel opvragen. Er is nog ruimte voor nieuwe
kandidaten!!
Mailadres voor deze woongroep is: Jacobien Middelkoop, secretariaat van de woongroep.
secretariaat@huizer-maatjes.nl
Amerpoort en stichting Huizer-Maatjes hebben in juni 2016 een intentie tot samenwerking
ondertekend en bereiden zich voor op het maken van een definitieve samenwerkingsovereenkomst.
De ouders en wettelijke vertegenwoordigers zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het
wooninitiatief. Er worden verschillende ouderavonden georganiseerd, ook de jongeren komen
regelmatig samen om elkaar beter te leren kennen. De gedragsdeskundige van Amerpoort is bezig
alle kandidaat-bewoners te bezoeken en vast te stellen of de kandidaten in het bewonersprofiel
passen. Een belangrijk deel van de groep heeft een definitieve toezegging.

Hilversum (WISjH)
Amerpoort en woningcorporatie Dudok Wonen hebben enkele jaren geleden een
intentieovereenkomst ondertekend waarin opgenomen is dat in de locatie Zuiderheide (Hilversum
Nieuw Zuid) een wooninitiatief kan worden gerealiseerd. Een groep ouders van jongeren met een
verstandelijke / lichamelijke beperking heeft daarop ”ingeschreven”. De woonvorm is geschikt voor
jongeren met een verstandelijke beperking.
De woonvorm maakt onderdeel uit van een gebouwencomplex op het huidige Zuiderheide te
Hilversum en is omstreeks het jaar 2021 / 2022 gereed. Verdere informatie en bewonersprofiel is
beschikbaar.

Het mailadres van de secretaris van de woongroep die de naam WISjH draagt is: Mathijs Smit
mjsmit@kpnmail.nl Zie ook www.wisjh.nl en zie
Op 10 augustus 2016 hebben Stichting WISjH en Amerpoort een intentie tot samenwerking
ondertekend.

Vianen. (De Iris)
Stichting De Iris, gevormd door ouders met een kind met een verstandelijke beperking in Vianen en
omstreken, streven naar een woonvorm voor 16 bewoners. De stichting is in overleg met de
plaatselijke woningcorporatie, Lekstede. De Iris heeft inmiddels een website: www.stichtingdeiris.nl
Via deze site kunt u in contact komen met het bestuur en de initiatiefnemers. De Iris heeft inmiddels
gekozen om bij Amerpoort via het PGB de zorg- en dienstverlening af te nemen. De ondertekening
van een intentieovereenkomst tot samenwerking heeft plaats gevonden op 30 mei 2016. De
beoogde realisatie van de woonvorm is gepland in 2020. Amerpoort zal een actieve rol spelen in de
voorbereidingen van dit wooninitiatief.
Flevoloft
Deze woongroep van ca 16 plaatsen staat nog in de “kinderschoenen”. Zij beogen een wooninitiatief
te realiseren in Almere. De woningen moeten voor minimaal 60% geschikt zijn voor
rolstoelgebruikers. In April 2019 is door de gemeente een locatie vrijgegeven waar o.a. Flevoloft op
ingeschreven heeft. De groep is nog niet compleet.
Algemene informatie:
U kunt voor algemene informatie over ouderinitiatieven terecht bij Alfons Klarenbeek,
tel 06 53690522. Hij ondersteunt initiatieven in de voorbereidingen. De ondersteuning is uiteraard
op maat en wordt in beginsel kosteloos aangeboden. Deze kan bestaan uit; inhoudelijke,
bouwkundige, financiële- en projectmatige aspecten van het initiatief. Ook advisering op het gebied
van ICT kan door Amerpoort worden verzorgd. In de regio zijn inmiddels mooie voorbeelden van
gerealiseerde ouderinitiatieven.
U kunt via de website van Amerpoort http://www.amerpoort.nl/diensten/wonen/particuliereinitiatieven.html informatie over deze initiatieven vinden.
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