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Bouw van Triamant-buurt voor jong en oud kan starten
Vergunning in orde voor domein Gerkenberg
BREE – De bouwvergunning voor de Triamant-site in Bree
is in orde. Op domein Gerkenberg komen in een eerste fase
64 flats voor jong en oud. Daarnaast komt er een hotel met
8 kamers waar ook mensen met een zorgbehoefte kunnen
verblijven. Professionele dienstverlening en zorg op maat
zal 24 op 7 beschikbaar zijn, ook voor bewoners met een
zwaardere zorgvraag. De neogotische kloosterkerk zal
fungeren als ruime multi-inzetbare lobby met ‘zwevende’,
vergaderboxen en een grand café dat ook mensen uit de
ruimere omgeving welkom heet.

Zo zal domein Gerkenberg er in de toekomst uitzien.
beeld: BUROII & ACHI+I

De stad Bree heeft de bouwvergunning afgeleverd, tot grote tevredenheid van Triamant-voorzitter Jo Robrechts en
gedelegeerd bestuurder Dirk de Baets. ‘We werken momenteel de plannen verder uit samen met ons architectenbureau
BUROII & ARCHI+I en hopen in de herfst van 2016 met de werken te starten’, zegt Dirk de Baets. ‘Net als in onze andere
Triamant-buurten mikken we in Gerkenberg op een ruime mix van leeftijden, dus niet alleen ouderen. In een eerste fase
bouwen we 64 zorgflats, maar daar kun je ook in wonen als je geen zorg nodig hebt. Dan kun je wel gebruik maken van
bijvoorbeeld poets- en kookdiensten.’ Daarnaast plant Triamant een kapsalon, pedicure, fitnessruimte, bibliotheekwanden en
meerdere ontmoetingsplaatsen. In de 8 hotelkamers kunnen ook mensen met een zorgbehoefte verblijven. De kloosterkerk
zal worden ingericht als grand café en ruime lobby waar zowel zakelijke vergaderingen als ontspannende bijeenkomsten
mogelijk zijn, zoals een babyborrel, voordracht of kooroptreden.
Het hele domein moet de uitstraling krijgen van een bruisende buurt waar leven en gastvrijheid centraal staan voor iedereen.
‘Keuzevrijheid is daarbij belangrijk,’ stelt Jo Robrechts. ‘Bij Triamant kun je jezelf blijven en zelf de koers van je leven bepalen,
ook als je zorgbehoevend bent of wordt. We richten onze blik op wat iemand wél kan, niet op zijn beperkingen of ziekte. Niet
alleen goede voeding en beweging, maar ook intellectuele stimulatie en het creëren van ontmoetingskansen en een sociaal
netwerk dragen bij tot het welzijn van onze bewoners.’
Er kan op woonentiteiten worden ingetekend vanaf 150.000 euro. Huren kan ook. Wie interesse heeft in de zorgaanpak, de
levenslang wonen bouwvorm en de verschillende financiële formules van Triamant, kan alvast om een vrijblijvend gesprek
vragen met Mario Vermaelen op het nummer 011 886 885 of een kijkje gaan nemen bij Triamant Haspengouw in Sint-Truiden.
Daar is deze vernieuwende vorm van samenleven voor ruim 200 bewoners al sinds enkele jaren werkelijkheid.

PERSUITNODIGING
De bouwvergunning zal plechtig worden overhandigd in het bijzijn van de pers. Leden van de pers worden hierbij vriendelijk
uitgenodigd voor deze gelegenheid, evenals voor de receptie bij de buren van de Welzijnscampus.
Wanneer?
Waar?

op vrijdag 15 april 2016 om 11.00u
aan de ingang van de kloosterkerk op de site Gerkenberg

MEER INFO, NEEM CONTACT OP MET:
Kristien Vandenberghe
communicatieverantwoordelijke Triamant
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kristien.vandenberghe@triamant.be of +32 491 30 00 30
www.triamant.be
OVER TRIAMANT
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en volledig aangepaste
infrastructuur en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen aan, voor de doorsnee Vlaming op zoek naar
zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Vanuit de gedachte van autonomie wordt de klant-bewoner controle gegeven over de eigen levenskwaliteit
met het oog op een zo lang mogelijk vitaal en gelukkig leven. Triamant is een duurzaam impactbedrijf dat geïntegreerde buurtrealisatie nastreeft. De
groep Triamant kent de laatste 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 90 medewerkers betrokken
bij de conceptontwikkeling, realisatie en operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

