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Woon- en leefbuurt Triamant Haspengouw in Velm met succes voltooid
Officiële opening 60 flats en 5 gezinswoningen van fase III

SINT-TRUIDEN – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen opent op
zaterdag 17 juni officieel de nieuwste 60 flats en 5 gezinswoningen van Triamant Haspengouw in Velm,
Sint-Truiden. P&V Verzekeringen investeert in deze derde en laatste fase. De woon- en leefbuurt staat
model voor toekomstgerichte woonvormen in Europa. De exploitatie wordt verder uitgebouwd door
initiatiefnemer Triamant.

Foto: Jan Schaumont

Officieel openingsweekend op 17 en 18 juni

Triamant viert de officiële opening van de bijkomende flats en gezinswoningen met een weekend dat bol staat van de
activiteiten. Op zaterdag 17 juni is er een openingszitting voor genodigden waarin Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, de nieuwe bouwfase officieel inhuldigt. Op zondag 18 juni volgt een groot
openingsfeest voor het ruime publiek. Naast tal van leuke workshops en optredens voor jong en oud, zijn er tussen 11 en
18 uur doorlopend begeleide rondleidingen.

Unieke woon- en leefbuurt voor jong en oud

Triamant Haspengouw is een betaalbare woon- en leefbuurt voor een mix van generaties die een vernieuwend antwoord
biedt op de maatschappelijke uitdagingen van de toenemende vergrijzing. Uitgaande van de menselijke autonomie
ondersteunt Triamant een vitale levensstijl in alle fasen van het leven. Tegelijkertijd levert het een breed aanbod aan à la
carte zorg en diensten voor acuut en chronisch zorgbehoevenden. Bij Triamant kan men in een zo normaal mogelijke
omgeving ouder worden. Duurzaamheid is het uitgangspunt, levenskwaliteit het doel. Met haar unieke totaaloplossing beoogt
Triamant ‘zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig leven’.
De eerste fase van Triamant Haspengouw werd geopend in 2010. De opening van de tweede fase volgde in oktober 2014.
Naast woonheden omvat de woon- en leefbuurt een brede waaier aan diensten en faciliteiten zoals ontmoetingsruimten,
sportmogelijkheden met zwembad, een buurtwinkel, een kapsalon, een wassalon en een brasserie in het kasteel.
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Met de 60 flats en 5 gezinswoningen van fase III wordt de buurt nu compleet. Vandaag telt ze 5 gezinswoningen voor jonge
gezinnen, 12 flats voor jonge koppels of singles, 10 flats herstelhotel, 8 hotelkamers Toerisme voor Allen, 96 flats voor
zelfstandig ouder worden, 5 flats voor mensen met een beperking, 126 woonzorgstudio’s en 6 studio’s voor erkend
kortverblijf. Wie verkiest om niet naar een woonzorgomgeving te verhuizen, krijgt bij Triamant de kans om een leven lang
met ondersteuning zelfstandig in een flat te verblijven.
Fase III is opnieuw mooi geïntegreerd in het landschap. Door de hogere ligging hebben de flats een prachtig panoramazicht
op de glooiende Haspengouwse omgeving. Ook voor deze fase werkte Triamant samen met B2Ai als architectuurpartner.
Zodra alle nieuwe wooneenheden bewoond zijn, zullen er in de hele buurt zo’n 320 mensen leven.

P&V Verzekeringen steunt sociale innovatie

Triamant wordt als model beschouwd voor de inrichting en de exploitatie van toekomstgerichte, betaalbare woon- en
leefomgevingen met bijzondere aandacht voor ouderen en werd hiervoor meermaals met nominaties bekroond.
Duurzaamheid en voortdurende innovatie zijn belangrijke factoren. Met de financiering van deze derde bouwfase bevestigt
P&V Verzekeringen haar verbondenheid met duurzame projecten die een sociale impact hebben. De verzekeraar investeert
in fase III van Triamant Haspengouw onder de vorm van een erfpachtformule met vast rendement.
Naast Triamant Haspengouw in het Zuid-Limburgse Velm, heeft Triamant ook een woon- en leefbuurt met 120 flats en studio’s
in het West-Vlaamse Geluwe. Nieuwe Triamant-buurten zijn in opbouw in Zottegem en Ronse.
------------------------------------------------------------------- < einde persbericht > ------------------------------------------------------------------MEER INFORMATIE EN FOTO’S
Triamant, Jo Robrechts, CEO, +32 475 245 245, jo.robrechts@careforlife.be
P&V, Marnic Speltdoorn, Directeur Public & Press Relations, +32 2 250 92 09
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 3 jaar meer dan 100% groei in omzet en jobcreatie. In totaal zijn er ruim 130 medewerkers betrokken bij de uitbouw van
het concept, de realisatie en de operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

OVER P&V
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren,
zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.
- P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
- VIVIUM biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
- PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
- De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en
VIVIUM.
- Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
- Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.
Voor bijkomende info: www.pv.be – www.vivium.be – www.arces.be – www.stichtingpv.be
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OVERZICHT NOMINATIES TRIAMANT
2016

Unizo KMO laureaat 2016-2017
Awardwinnaar in de provincie Antwerpen
Genomineerd voor de nationale award

2016

Voka Health Community – CASMA-ambassadeurschap
Uitgeroepen tot eerste CASMA-ambassadeur in Vlaanderen, waarbij CASMA staat voor ‘Community
Assisted Self-Management’

2015

Schrijnwerk Award 2015
Nationaal awardwinnaar in de categorie ‘Schrijn- en timmerwerk’ voor houten dakconstructie en bovenste
verdieping van Triamant Geluwe

2012

Prijs Vlaams Bouwmeester 2012
Genomineerd in de categorie ‘Zorg’

2010

Unizo KMO Laureaat 2010
Genomineerd in de categorie ‘Meest energiebewuste KMO-ondernemer’

2010

I²C (Innovation to Care) zorginnovatieprijs
Genomineerd in de categorie ‘Concept’

2009

IWT Innovatie Award 2009
Conceptinnovatie ‘levenslang wonen’
Genomineerd in de categorie ‘Beste startersproject’
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