Een nieuwe
woonlocatie voor
mensen met een
verstandelijke
beperking in Ede-Zuid
www.humanitas-dmh.nl

Dromen waarmaken,
samen werken aan een goed leven
In Ede-Zuid wordt een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking gebouwd. Het
complex ligt aan de Edisonstraat in de nieuwe wijk Uitvinderbuurt. Een moderne locatie midden in
de wijk, met veel voorzieningen op loopafstand. De woonlocatie biedt alle voorzieningen om
beschut te wonen met 24-uurs ondersteuning. De locatie wordt in samenwerking met
woningbouwvereniging Woonstede gerealiseerd.

Appartementen

Eigen regie

Binnen de woonlocatie worden 17 appartementen
gerealiseerd met een oppervlakte tussen de 45m² en 55m².
De appartementen zijn gelegen op de begane grond of op
de eerste verdieping (lift aanwezig) en zijn voorzien van een
woonkamer, slaapkamer en badkamer. De keuken is
gesitueerd in de woonkamer. Ieder appartement heeft een
eigen postadres en voordeur, de appartementen zijn
voorzien van een videofoon installatie. Een plattegrond van
de woningen kan op verzoek worden toegezonden.

Het appartement en de begeleiding bieden een grote mate
van zelfstandigheid en eigen regie. In het complex zijn een
gemeenschappelijke woonruimte en eetkamer aanwezig.
Hier krijgt men naar behoefte ondersteuning en aandacht in
groepsverband. In de woonlocatie zijn geen voorzieningen
getroffen met betrekking tot wonen en ondersteuning op het
gebied van mindervaliditeit.

Bewoners
De woonlocatie aan de Edisonstraat is geschikt voor
mensen met een verstandelijke beperking die voor langere
tijd behoefte hebben aan begeleiding en 24 uurs
ondersteuning (ZZPVG4 en hoger).
Naast bewoning van het wooncomplex door mensen met
een ZZP bestaat de mogelijkheid tot bewoning op basis van
VPT (scheiden wonen - zorg). Hierbij hanteren we
een ondergrens van ZZPVG3. De huur van alle
appartementen binnen het complex ligt onder de
huursubsidiegrens (€ 710,68). Meer informatie over huren en
de huur- en servicekosten is te lezen in de huurfolder.

Beschikbaarheid
De woonlocatie aan de Edisonstraat wordt in april 2016
opgeleverd, dit behoudens vertraging door vorst e.d. De
appartementen zijn medio mei geschikt voor bewoning.

Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende zorgorganisatie
en biedt dienstverlening aan mensen met een verstandelijke
beperking. Samen met de bewoner bepalen we welke vorm
van ondersteuning het beste past. We vinden het belangrijk
dat mensen, binnen hun mogelijkheden, kunnen meedoen in
de maatschappij. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat
doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden. Bij ons
staat de mens centraal. We nemen verantwoordelijkheid
voor onszelf en voor anderen in de samenleving.

Kernwaarden Humanitas DMH
De bewoner heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor
andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere
mensen in de samenleving.

Contact en meer informatie

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen
dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee
kunt doen. We doen dit oprecht.
In contact van mens tot mens.
Met passie en lef.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan
contact op met:
Centraal Cliëntservice Bureau
Telefoon: 030 6005170
CCB@humanitas-dmh.nl
Projectcoördinator Edisonstraat Ede:
Eelco ’s-Gravendijk
Telefoon: 06 13616485
eelco.sgravendijk@humanitas-dmh.nl
www.humanitas-dmh.nl
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