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Bijlagen

Geachte mevrouw Schneider,
U hebt mij tijdens de ondertekening van het manifest GWI op 7 november 2007 geïnformeerd
over uw woonzorginitiatief voor mensen met schizofrenie. Wonen-Breburg gaat in overleg met
uw stichting 12 woonzorgappartementen bouwen in het Ginneken, op de plaats waar voorheen
de Maycretewoningen stonden. Er is ook in een gezamenlijke ontmoetingsruimte en een ruimte
voor de wijkgerichte zorg- en dienstverlening voorzien.
De zorg zal worden georganiseerd door zorgcentrum de Werve.
De toekomstige bewoners wonen op dit moment in verschillende settings: een aantal woont
nog thuis bij hun ouders, anderen wonen in beschermde woonvormen van de GGZ.
Het initiatief van u als ouders om te komen tot deze woonvorm voor uw kinderen ondersteun ik
van harte. De kinderen hebben baat bij een rustige woonomgeving, zoals het Ginneken.
Anderzijds kunnen zij in de toekomst wellicht iets voor de buurt betekenen door bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk te doen.
Breda is inmiddels goed voorzien van kleinschalige woonvormen, maar er is nog altijd plaats
voor maatwerk in de wijken. Uw initiatief past in ons beleid ‘Geschikt wonen voor iedereen’.
Het initiatief vloeit trouwens rechtstreeks voort uit de samenwerking in de ‘Initiatiefgroep
Centrale Zone Ginneken’.
Op 20 november informeert u wijkbewoners van het Ginneken in zorgkruispunt De Werve over
uw plannen.
Ik wens u daarbij veel succes en inspiratie toe.
Hoogachtend,

M.P. Heerkens,
Wethouder Sociale Zaken, Wmo en Grondbedrijf.
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