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Grootste investering ooit door 
openbaar bestuur in Westerlo

OCMW bouwt nieuw zorgcentrum
Aan de Verlorenkost zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de gang 
voor de bouw van een gloednieuw zorgcentrum. Dat zou begin 2013 klaar 
moeten zijn en plaats bieden aan 130 bejaarden. Het gelijkvloers van het 
huidig rusthuis ‘Parel der Kempen’ wordt nadien verbouwd tot een sociaal 
huis waarin de sociale dienst van het OCMW en een dienstencentrum voor 
senioren hun intrek nemen.
Lees het hier, op pagina 4!
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Het OCMW van Westerlo is de 
bouwheer van het nieuwe complex. 
Voorzitter Harry Plettinx (CD&V) 
is de aangewezen man om enkele 
vraagjes te beantwoorden.

Wanneer werd de eerste 
(administratieve) stap gezet 
voor de nieuwbouw en wat 
gebeurde er verder?
Harry Plettinx: Het huidig rust-
huis met zijn 87 bedden was te 
klein geworden. In 2004 hebben 
we de eerste stap gezet. Na het 
opstellen van een zorgstrategisch 
plan werd een architect aangesteld 
en verleende de Vlaamse Instelling 
voor Persoongebonden Aangele-
genheden een subsidie die de helft 
van de bouwkost bedraagt. Voor 
het vrijmaken van het bouwperceel 
moesten de tien bejaardenwonin-
gen tussen het vredegerecht en het 
bestaande rusthuis worden ge-
sloopt. Dit kon uiteraard niet zon-

der dat er eerst voor de bewoners 
een geschikte nieuwe woonst werd 
gezocht en gevonden. Tenslotte 
werd vorig jaar de bouwvergunning 
verkregen en kon de aanbesteding 
plaatsvinden. Uit twaalf  kandidaten 
werd bouwbedrijf  Van Hout uit 
Geel aangeduid. De inschrijving 
van 17 miljoen euro was het laagst. 
Het is wel de grootste investering 
ooit door een openbaar bestuur in 
Westerlo. De projectbijstand van 
Dexia is dan ook welkom.

Hoe verlopen de bouwwerk-
zaamheden en hoe ziet de 
nieuwbouw er uit?
Harry Plettinx: De aannemer is 
op 21 februari met de werkzaam-
heden gestart. Zijn eerste werk 
bestond in het aanleggen van een 
ondergronds waterscherm rond de 
toekomstige nieuwbouw. Aan de 
Verlorenkost is de grond zeer dras-
sig en weinig stabiel. We hebben 

na de problemen met het huidig 
rusthuis onze les wel geleerd. De 
bouwwerkzaamheden zullen twee 
jaar in beslag nemen. Aan de kant 
van het vredegerecht, een gerang-
schikt gebouw, moest een zadeldak 
op de twee verdiepingen komen. 
Daar sluit een boogvormig gebouw 
met drie verdiepingen op aan. De 
vorm en inplanting is zo opgevat 
dat de bewoners allemaal een goed 
uitzicht hebben. Die mensen zitten 
immers graag aan het raam om te 
zien wat er buiten gebeurt. In totaal 
zijn er 130 bedden waarvan zeven 
voorbehouden worden voor kort-
verblijf.

Wat gebeurt er met het 
huidig rusthuis en worden 
er nog bejaardenwoningen 
gebouwd?
Harry Plettinx: Momenteel zit de 
sociale dienst van het OCMW op 
verschillende plaatsen.  Het is de 
bedoeling dat die dienst gecentrali-
seerd wordt op het gelijkvloers van 
het huidig rusthuis. Dat zal daartoe 
worden ingericht wanneer de bewo-
ners naar het nieuwe zorgcentrum 
zijn verhuisd. Onze inwoners zullen 
dan met al hun sociale problemen 
op één locatie terecht kunnen. 
Aan de Kaaibeeksedijk heeft het 
OCMW twee bouwpercelen aan-
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gekocht. Het is de bedoeling dat 
de sociale huisvestingsmaatschap-
pij Zonnige Kempen daar nieuwe 
bejaardenwoningen bouwt.

- Blijft een rusthuiskamer nog 
wel betaalbaar voor onze 
bejaarden?
Harry Plettinx: Er is inderdaad 
al veel te doen geweest over de 
betaalbaarheid van een verblijf  in 

een rusthuis. In totaal is er bij ons 
ongeveer 1300 euro per maand 
nodig. Daar zijn onder meer de 
kosten voor de kapper, dokter 
en apotheker inbegrepen. In de 
Parel der Kempen kan iedereen de 
kosten zelf  betalen. Van Westelse 
bejaarden die in een ander rusthuis 
verblijven hebben we drie steun-
dossiers. Het probleem moet dus 
niet worden overroepen. Naast 

hun pensioen kunnen de meeste 
residenten nog genieten van de 
Vlaamse Zorgverzekering (130 euro 
per maand) en Hulp aan Bejaarden 
(200 tot 350 euro per maand). We 
hebben jaarlijks hooguit één geval 
waarbij kinderen voor hun ouders 
moeten bijbetalen.

Jos De Groot.

Het huidig rusthuis werd in 
mei 1986 geopend en heeft een 
capaciteit van 87 bedden. Het 
rusthuis is volzet met inwoners 
uit de gemeente Westerlo.
Het nieuw zorgcentrum zal 130 
bedden tellen waarvan 7 voor 
kortverblijf
Het aantal Westelaren ouder dan 
75 jaar bedraagt  nu iets meer 
dan 7% van de bevolking. Tegen 
2025 is dat meer dan 11%. Er 
zouden dan nog 84 extra bedden 
nodig zijn.

De jongste tien jaar waren er 
vijf  honderdjarigen in het rust-
huis. Momenteel verblijven er 
twee honderdjarige vrouwen.
Meer dan 75 % van de bewoners 
is trouwens vrouw.
Momenteel verblijven tachtig 
Westelaren in andere rusthuizen.
Een veertigtal mensen staan op 
de dringende wachtlijst voor een 
opname in het rusthuis Parel der 
Kempen. Met de lijst van pre-
ventieve inschrijvingen wordt 
geen rekening meer gehouden.

De bewoners betalen 42 euro 
per dag.
Er werken 120 mensen in de Pa-
rel der Kempen, de helft werkt 
halftijds. De overgrote meerder-
heid van de personeelsleden is 
vrouw.
Dagelijks worden in de keuken 
van het rusthuis 200 maaltijden 
bereid. Met vier wagens worden 
die maaltijden warm bij de men-
sen aan huis bedeeld. Zondags 
is er geen bedeling.

Enkele weetjes…
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Hiertoe werd een nieuwjaarsbrunch 
georganiseerd voor een volgelopen 
Tongelhof. Gasten op deze brunch 

waren de federale Ministers Inge 
Vervotte en Pieter De Crem.
De uitnodiging van Inge Vervotte 
was het gevolg van een interview in 
Reyers Laat van 20 november 2010. 
In deze uitzending koos de Mi-
nister voor een beeldfragment uit 
Man Bijt Hond waarin Lawrence 
Schauwaerts uit Westerlo zijn eerste 
stagedag filmde. Een reportage die 
ze toen omschreef  als ‘zalig’. Ge-

noeg redenen om de beide hoofd-
rolspelers met elkaar kennis te laten 
maken.
Dat Pieter De Crem ooit te gast 
zou zijn in Westerlo lag evenzeer 
voor de hand. In 1995 legde Mi-
nister De Crem zijn eerste eed af  
als Volksvertegenwoordiger in de 
handen van de toenmalige Kamer-
voorzitter Jos Dupré.

Ivan Van den Bergh

Naar jaarlijkse traditie or-
ganiseerde CD&V Westerlo 
een gelegenheid voor zijn 
leden en hun familie om el-
kaar op een gezellige wijze 
een gelukkig nieuwjaar te 
wensen.

CD&V Westerlo klinkt op 2011
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