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Betreft: RUP Levenslust

Beste buur,

Momenteel loopt de procedure tot opmaak RUP Levenslust. Hierbij enige verduideliJking:

Naar aanleiding van het vorlge openbaar onderzoek, werden drastlsche wijzigingen
aangebracht aan het eerste ontwerp en dit met betrekking tot het aantal
assistentiewon i n gen/ aa nta I bouwlagen/vrijware n pa rkg ebied,..,

Uiteraard vinden wij, als volle eigenaar van het domein, de leefbaarheid ook zeer
essentieel, zowel voor de omgeving als voor onze organisatie,
Het drastisch verlagen van het aantal wooneenheden komt zeker tegemoet aan dit eerste
luik. De leefbaarheid van onze organisatle kan alleen wsrden gegarandeerd wanneer
via dit RUP concrete bouwplannen worden ingediend met betrekking tot de nog
resterende assistentÍewoningen. Hieruit kunnen wij nriddelen genereren om dan de
volledige renovatie van het internaat '72 te realiseren. want renoveren, vemieuwen,
voldoen aan wijzigende normen kost nu eenmaal zeer veel geld.
Het gaat hier niet om een luxe-prestige project, het gaat hierbij niet om wilde
winstspeculatie of orn andere achterliggende redenenl Voor eens en voor altiJd... het gaat
hier om de kwaliteitsvolle zorg van de jongeren, oÍn de tewerkstelling van 300 mensen
uit de regio, om het verankeren van het statuut van êen zorgcampus vanuit welzun en
onderwijs l!
De zorginspectle, de minister van Welzijn en de minister van Wonen zijn alvast overtuigd
van ons sociaal ondernemerschap (bewUs hiervan zijn de toegekende subsidies van VIpA
(60 o/o van de totale kost) en Zorgvlabinvest en de bemoedigende verslagen van de
inspectie voor het internaat'72).

Indien we dit niet kunnen realiseren. wordt de bestaanszekerheid en de toekomstige
functie van het domein zeer onzeker.

Hopende u hiermee wat verduidelijking te hebb€n gegeven,

Narnens Leve

Caroline Andries
voorzitter Raad van bestuur Levenslust vzw
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