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Op Providentia in Sterksel wonen mensen met epilepsie en
een verstandelijke handicap. Deze mensen zijn
toevertrouwd aan de zorg van het epilepsiecentrum van
Kempenhaeghe. Kempenhaeghe staat voor de vraag hoe
haar cliënten een aantrekkelijk en uitdagend woonklimaat
op Providentia te blijven bieden. Veel voormalige bewoners van het terrein
wonen tegenwoordig in ‘de wijk’ in naburige dorpen. Daardoor is de
levendigheid op Providentia aanzienlijk verminderd. Toch is verhuizen voor de
‘achterblijvers’ geen optie. Zij hebben behoefte aan een beschutte
woonomgeving. Maar deel uit maken van de maatschappij is voor hen ook
belangrijk. Daarom werkt Kempenhaeghe aan zogenoemde ‘omgekeerde
integratie’: Kunnen deze mensen met epilepsie en een verstandelijke handicap
niet naar de maatschappij? Breng dan de maatschappij naar hen!

Kempenhaeghe heeft een visie ontwikkeld op de toekomst van Providentia.
Doel is de leefbaarheidproblematiek voor de cliënten goed en voor de lange
termijn aan te pakken. Kern van het concept is het interesseren van andere
doelgroepen dan de cliënten voor wonen op het terrein. Met daaraan gekoppeld
het realiseren van een voldoende mate van levendigheid door het creëren van
voorzieningen voor terreinbewoners èn voor buurtgenoten. Uiteindelijk moet
een nieuwe leefgemeenschap ontstaan waarin nieuwe doelgroepen zich net zo
thuis voelen als oorspronkelijke bewoners.
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Natuur en cultuur
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Wie zijn de nieuwe bewoners?
Over de behoefte aan een beschutte woonomgeving van de cliënten van Kempenhaeghe is
geen twijfel. Maar op welke andere doelgroepen richt Kempenhaeghe zich? Voorop staat dat in
principe iedereen die gecharmeerd is van wonen op Providentia daarvoor in aanmerking kan
komen: van alleenwonende jongeren, tweeverdieners, gezinnen met kinderen tot senioren.
Belangrijker dan leeftijd of levensfase is dat nieuwe bewoners actieve en geëngageerde mensen
zijn. Mensen met oog voor de medemens, voor de natuur en cultuur. Mensen die zich betrokken
voelen bij ontwikkelingen in de maatschappij. Mensen die willen wonen in een mooie, rustige
omgeving in een prachtig natuurgebied. Maar ook betrokken willen zijn bij het wel en wee van de
cliënten van Kempenhaeghe en wellicht in sociaal opzicht iets voor hen willen betekenen.
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over de plannen. Extra uitdaging vormt het
gegeven dat Providentia in een beschermd
ecologisch en agrarisch gebied ligt. Binnen
de huidige voor het gebied geldende wet- en
regelgeving is het een enorme klus om de
plannen uit te voeren. Maar er zijn mogelijkheden en daarom zijn procedures op het
vlak van ruimtelijk ordening gestart.
Parallel daaraan zet Kempenhaeghe zich in
om nog meer draagvlak voor het plan te
verwerven. Vooruitlopend op besluitvorming
concretiseert Kempenhaeghe bovendien
het plan. Dit gebeurt in samenwerking met
onder meer woningbouwcorporatie woCom,
stedebouwkundig adviesbureau Welmers,
landschapsarchitect Nieuwland en vertegenwoordigers van gemeente en provincie.
Als alles voorspoedig verloopt, hoopt
Kempenhaeghe in de loop van 2009 te
starten met de realisatie. In een relatief korte
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Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in het project - vanuit
welke invalshoek dan ook - neemt u gerust
contact op met de heer R. Oomes, projectleider Toekomst Providentia, tel. 06-20439374
of e-mail oomesr@kempenhaeghe.nl.
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