Voor informatie kunt u zich steeds vrijblijvend wenden tot:

Diensthoofd Sociale Dienst
Koen Cromheecke
 050 72 72 10
koen.cromheecke@maldegem.be
Projectcoördinator woonzorgzone: Caroline De Saer
Elke werkdag van 9u tot 11u30 aanwezig.
In de namiddag op afspraak.
 050 40 39 26
caroline.de.saer@maldegem.be
Sociaal huis - Thuiszorgloket: Sofie Vermeulen
Elke werkdag van 9u tot 11u30 aanwezig.
In de namiddag op afspraak.
 050 40 39 29
sofie.vermeulen@maldegem.be
Centrumleider: Mieke Timmerman.
Elke werkdag van 9u tot 11u30 aanwezig.
In de namiddag op afspraak.
 050 40 39 22
mieke.timmerman@maldegem.be

OCMW Maldegem: Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
050 72 72 10 |
ocmw@maldegem.be |
www.ocmwmaldegem.be

Woonzorgzone

Inleidend
Mensen wonen en leven anders dan vroeger. Ze willen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen, liefst in de eigen woonomgeving, ook als ze te maken krijgen met een
nood aan zorg en ondersteuning. De gemeente schept voorwaarden die dit mogelijk
maken. Daarom werken het gemeente- en OCMW-bestuur samen aan de ontwikkeling
van een woonzorgzone.

Wat houdt woonzorgzone in?
Een woonzorgzone is een gebied (wijk, gemeente, stadsdeel) waarin optimale condities
zijn geschapen voor wonen met zorg, gericht op ouderen, op mensen met een
beperking en op mensen die beroep doen op de diensten van de geestelijke
gezondheidszorg. Een WZZ is een concept waarbij het lokale bestuur zich samen met
vele andere lokale actoren inzet, om naast een toegankelijke omgeving, verschillende
welzijnsdiensten en zorgvormen, ook een divers aanbod van integraal toegankelijke dan
wel aanpasbare woningen te voorzien. Minimum 5% en maximum 25% van de inwoners
doen beroep op zorg.

-

domotica vormt één van de sleutels tot langer zelfstandig wonen en is een
uitermate geschikt middel om bepaalde functionele beperkingen te
compenseren.

De woonomgeving is verkeersveilig en sociaal veilig
-

Voetgangerscirkel
Toegankelijkheid
Onderhouden voetpaden, rustplaatsen
Verlichting…

Afbakening woonzorgzone (zie hieronder: woonzorgzone omringd in blauw)

Kenmerken en vereisten
Zorgknooppunt
Er is binnen een bepaalde straal een zorgknooppunt, zorgcentrum, coördinatiepunt
gelegen. Een zorgkruispunt wordt gedefinieerd als een multifunctioneel zorgcentrum,
centraal gelegen in een wijk, waarin naast 24-uurzorg, medische diensten en dagopvang
ook andere diensten en activiteiten worden geboden, zoals een boodschappendienst,
internetcafé, poetsdiensten, maaltijden, goede morgen telefoon, minder mobiel
centrale, klusjesdienst, thuiszorgdiensten, medische en paramedische zorg…

Levenslang wonen
De kenmerken voor een levenslange woning:
toegankelijk: iedereen kan er leven, ongeacht de leeftijd, lichamelijke
kenmerken, capaciteit en beperkingen;
veilig, geen fout gedimensioneerde ruimtes en accessoires;
comfortabel;

Vragen
1.
2.
3.
4.

Wat kan uw inbreng zijn als zorgaanbieder in de woonzorgzone?
Bent u als zorgaanbieder bereid om in de woonzorgzone een engagement aan
te gaan?
Welke meerwaarde kan de woonzorgzone voor u als zorgaanbieder betekenen?
Heeft u zelf nog aanvullingen, opmerkingen…

