
 

 
 

Levensloopbestendig wonen in Den Helder weer een stapje dichterbij 

 

Zorggroep Tellus en Woningstichting Den Helder ondertekenden op woensdag 25 november de 

gezamenlijke realisatieovereenkomst voor de bouw van 21 levensloopbestendige woningen aan de 

Vechtstraat in Den Helder. 

 

Met de overeenkomst geven beide partijen  blijk vertrouwen te hebben in elkaar en  in de toekomst  

ondanks alle veranderende wet- en regelgeving op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Aan de 

Vechtstraat, naast woonzorgcentrum De Groene Vecht, zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels in 

volle gang. Medio 2016 zullen de woningen worden opgeleverd. De woningen zijn bestemd voor 

mensen met een zorgvraag. 

 

‘Een goede samenwerking en zorgvuldige voorbereiding maken het mogelijk dat dit project 

uiteindelijk op deze wijze invulling krijgt en gerealiseerd kan worden’ aldus Ellen Popma, bestuurder 

van Zorggroep Tellus. ‘In de afgelopen jaren is er om verschillende redenen behoorlijk wat 

oponthoud geweest. Het doel is echter nooit uit beeld geraakt.’  

 

Woningstichting en Zorggroep Tellus maken zich samen sterk voor de realisatie van flexibele 

woonruimte voor zorgbehoevenden in Nieuw Den Helder. Beleidswijzigingen maken dat woningen in 

2016 ‘passend’ dienen te worden toegewezen. Ook hierin werken Zorggroep Tellus en 

Woningstichting Den Helder nauw samen. ‘Het is belangrijk dat een woning met je mee groeit. 

Behoeftes veranderen, woonwensen veranderen. Maar mensen blijven toch vooral zichzelf; op hun 

eigen plek, thuis en in de wijk’ aldus directeur van de Woningstichting Robbert Waltmann. De 21 

levensloopbestendige woningen geven bewoners de privacy en het comfort van een eigen huis, met 

de zekerheid van zorg en ondersteuning nabij. 

 

Benieuwd naar de voortgang van werkzaamheden, vragen over passend toewijzen of wilt u in 

aanmerking komen voor één van de woningen? Informeer dan vrijblijvend bij Zorggroep Tellus over 

de toewijzing van de woningen , locatie De Groene Vecht (tel. 0223-685920). Neem voor vragen over 

de bouw van de woningen contact op met Woningstichting Den Helder (tel. 0223-677677). 

 

 


