
Geachte  commissieleden van de Gemeente Steenbergen 

Allereerst dank voor de mogelijkheid om hier iets te mogen vertellen over ons project , Reginahof. 

Een project van Pierre Gorissen, Silvia en mij. Project Een voorbeeld van hoe het kan in uw nieuwe 

beleidsplan WMO. 

Ik ga niet meer uitleggen wat we daar gaan doen, in de Reginahof, dat heeft u in de pers uitvoerig 

kunnen lezen, en anders nodig ik u uit voor de informatiemiddag op zaterdag 22 november a.s. , 

maar wij vragen u hierbij om uw medewerking en ondersteuning bij dit innovatieve project. 

Vanavond behandelt u het voorstel van het college om in stemmen met het beleidsplan WMO 2015-

2017. Daar sluit Reginahof naadloos op aan. 

Ik pik er zo maar een paar zaken uit die wij, Koning  Willem Alexander , bij de gratie Gods,  etc, 

althans zo begint uw preambule, staan vermeld: 

- Dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

- Samen leven , is samen doen 

- Elkaar bijstaan 

- Bevorderen sociale samenhang 

- Dat het in de rede ligt ,de overheidsverantwoordelijk voor zelfredzaamheid en participatie zo dicht 

mogelijk bij de burger weg te leggen. 

- Dat mensen pas aankloppen bij de Gemeente op het moment dat er geen andere mogelijkheden 

meer zijn dan de inzet van maatwerkvoorziening. 

- Eigen kracht van de samenleving. 

Op al deze punten en/of vragen biedt Reginahof een oplossing. Als private investeerders zijn wij op 

zoek naar degelijke, betrouwbare investeringen. Daarvan hebben we al blijk gegeven. Met onze 

verschillende bedrijfspanden én wooneenheden in Steenbergen, hebben we een passende, 

duurzame oplossing geboden. 

Anderzijds mogen we hier vaststellen dat wij een behoorlijke oplossing bieden voor de uitdagingen 

die voortvloeien in de Gemeente Steenbergen uit deze WMO 

Wij investeren in een duurzaam gebouw en  we regelen dat er passende zorg is . De zorginstellingen 

Tante Louise Vivensis, TWB, Surplus én Zorg Anders zijn allemaal zeer enthousiast. De aard en vooral 

grootte van het complex biedt hen een rendabele exploitatie voor hun werkzaamheden. 

Daarnaast leiden we leerlingen op, samen met Kellebeek College Roosendaal en ‘t R@velijn. Want in 

de toekomst hebben we alle talenten  in Nederland nodig., voor een gezonde samenleving. 

Bovendien bieden jonge mensen altijd een verrassende kijk op zaken. Is belangrijk. 

Maar er zijn ook risico’s, niet voor de Gemeente, maar wel voor ons als investeerders. De instellingen 

waarmee we in gesprek zijn, zijn duidelijk : “Jullie zijn de tijd 4 jaar vooruit”. 

En niet alle regelgeving sluit aan op onze plannen, die volgen uit innovatieve ontwikkelingen  in de 

zorg. “Waar is de Nachtzuster?” Als er inactiviteitsdetectie is en observatiesystemen. 

Waarom een 24-uurs personele bezetting als op afstand deuren geopend kunnen worden voor de 

buurman, lid van de zorgcoöperatie. Hoeveel parkeerplaatsen. En hoeveel parkeerplaatsen voor 



elektrische scootmobielen. Hoe krijgen we het voor elkaar dat cliënten èn keuzevrijheid (zoals 

verplicht volgens de nieuwe WMO) hebben èn toch de kosten voor de gemeenschappelijke 

woonkamer/keuken betaald worden? 

Dames, heren. Wij tackelen al deze uitdagingen. Want wij zien kansen. Wij investeren fors in dit 

project, dat komt in de buurt van de 2.8 miljoen euro die jullie budgetteren voor deze WMO. 

Onze plannen liggen volgende week bij “welstand” daarna gaan we het vergunningentraject in, zodat 

we zo snel als mogelijk deze zorgwoningen kunnen realiseren. 

Wij verzoeken u daarom om alle medewerking. Alle mogelijk medewerking vanuit de Gemeente 

Steenbergen. Ik heb hier eens gestaan naar aanleiding van het aanbestedingsbeleid. Ik was toen zeer 

ontevreden, erg boos zelfs. Ik kan u meedelen dat wij bij dit project tot nu toe alleen maar zéér 

tevreden kunnen zijn met de medewerking van het College en ambtenaren van de Gemeente 

Steenbergen. Harold Mailoa, Giovanni Bosman, Bart van Est, Wendy van der Veeken, bijvoorbeeld. Ik 

wil dat hier nog maar eens zeggen . Met mijn eigen mond.. 

Maar ook die ambtenaren hebben niet altijd het mandaat om te kunnen voldoen aan de eisen die 

volgen uit dit plan, daarvoor is de medewerking nodig van het College en de Raad, en die vragen we 

uitdrukkelijk. 

Net zoals in het rapport WMO staat : geen regeldruk, meedenken waar het kan, samen leven is 

samen doen. En misschien kloppen we aan. Voor onderhoud buitenterrein langs de Schootsvelden. 

Een extra weg. Een schoonmaakregeling. We noemen maar iets. 

En zover is het nog niet, maar we vragen jullie om de medewerking van de Gemeente Steenbergen. 

Dat er meegedacht wordt in oplossingen. 

Reginahof wordt een prachtig project, het vult een gat in Steenbergen.  

Ik wil u allen uitnodigen voor onze informatiemiddag op 22 november. Daar staan ook verschillende 

zorgaanbieders. En er zijn twee voorlichtingssessies. Eén door Rob Hagens van Vivalib, een instantie 

die zich bezighoudt met sociale innovatie en hele frisse ideeën over hoe onze samenleving in kan 

spelen op de vergrijzing, ontgroening en andere problemen. 

En een sessie door Dorine.nu. Zij hebben antwoorden op het omgaan met de beperkingen van het 

ouder worden, bijvoorbeeld dementie. 

 

Maar ik denk dat het erg nuttig zou zijn als u, alleen of nog liever met heel deze commissie, naar de 

zorgvleugel gaat kijken, en het Huis van Morgen , op het Kellebeek College in Roosendaal, die de 

ambitie heeft opgenomen om dé zorgstad van Nederland te worden. 

Mede namens Pierre Gorissen en mijn vrouw Silvia  dank ik u hartelijk voor uw aandacht. 

 

 

  

 


