
woonzorgcentrum en 
dagverzorgingscentrum Melgeshof
infovergadering buurtbewoners - 7 juni 2017



Op het programma:
1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen
2. Bouwprogramma en timing
3. Impact voor de buurt?
4. Heeft u nog vragen?



Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen



seniorenpijler

jeugdpijler



Missie

We vullen de ontbrekende schakel(s)
in zodat iedereen, aan een betaalbare 
prijs, de kans krijgt om comfortabel 
ouder te worden.  



Visie

Iedereen in onze stad of gemeente, 
ook de hulp-behoevende, heeft het 
recht om comfortabel te leven.



Visie

Daarom bieden we aan huis en in de 
wijk of buurt alle diensten die een 
mens nodig heeft om zo aangenaam 
mogelijk zelfstandig te kunnen leven.



Visie

Met competent en gemotiveerd 
personeel, met een aanbod dat 
kwaliteit en vernieuwing vooropstelt 
en met een heldere prijzenpolitiek, 
streven we altijd naar diensten die het 
leven van onze klanten kwaliteitsvol 
maken en die ons bedrijf financieel
gezond houden.







Bouwprogramma en timing





Masterplan: 5 fasen
Woonzorgcentrum Melgeshof



Fase 1: bouw eerste gedeelte nieuwbouw
Fase 2: afbraak eerste gedeelte bestaand gebouw
Fase 3: bouw tweede gedeelte nieuwbouw
Fase 4: afbraak tweede gedeelte bestaand gebouw
Fase 5: bouw dienstencentrum en serviceflats



Fase 1
• Deel 1 - woonzorgcentrum met 88 kamers, 

3 zorgflats - tweepersoonskamers, 
dagverzorgingscentrum - 15 pers, 
ondergrondse parking 
34 serviceflats, wellness

• Start: 4 januari 2016 
Terbeschikkingstelling: juli 2017

Lundenhof

Royenborg



Fase 1 

Fase 1



Fase 2: afbraak eerste gedeelte bestaand gebouw
Timing: augustus tot oktober 2017



Fase 2



Fase 3: bouw tweede gedeelte nieuwbouw
Ruwbouw: september 2017 tot februari 2018
Afwerking: februari 2018 tot december 2018
Buitenaanleg: juli 2018 tot december 2018



Fase 3
• Deel 2 woonzorgcentrum met 92 kamers, 

9 serviceflats
• Start: september 2017 

Terbeschikkingstelling: februari 2019

Royenborg

De Vink

Lundenhof



Fase 3



Fase 4: afbraak tweede gedeelte bestaand gebouw 
Timing: januari - februari 2019



Fase 4



Fase 5: bouw dienstencentrum en serviceflats
Timing: vanaf maart 2019



Fase 5 
• Nieuw dienstencentrum

en 49 serviceflats

De Vink

Royenborg

Lundenhof



88 eenpersoonskamers en 3 zorgflats
– tweepersoonskamers
in woonzorgcentrum Melgeshof







Elke kamer beschikt over een bed 
en een kleerkast met ingebouwd 
ijskastje en tv. Er is op elke kamer 
een eigen badkamer met wc, 
wastafel en inloopdouche. 
De kamers zijn ruim: 26 en 28 m²
U kunt de kamer naar uw smaak 
inrichten met eigen meubilair.



Per verdieping zijn er 
5 zitkamers, 2 eetkamers en 
enkele terrassen. 
Per 2 verdiepingen is er een 
badkamer (per 30 bewoners). 
De binnentuin van het 
woonzorgcentrum wordt in de 
2de fase opnieuw aangelegd.



Impact voor de buurt



werfverkeer



De werfinrichting huidige situatie 



Totaaloverzicht

inkom

Parking

werfuitgang

werfingang

toegang
leverancier



Buurtbewoners
• Werfverkeer: maandag tot vrijdag

Occasioneel en in overleg
kan er een keer op zaterdag gewerkt
worden.

• Zorgbedrijf Antwerpen voorziet op 
eigen terrein in tijdelijke parkeer-
plaatsen om de parkeerdruk weg te
nemen. 

• Huidige situatie: 36 parkeerplaatsen
voor 220 bewoners. 
Nieuwe situatie: 85 parkeerplaatsen
voor 186 bewoners, dagverzorging
(15 klanten) en 43 serviceflats

• Mogelijk worden plaatsen in de 
parkeergarage te huur aangeboden
aan buurtbewoners. 

• Zorgbedrijf Antwerpen bekijkt de 
mogelijkheid om autodelen aan te
bieden i.s.m. Cambio

• We proberen de hinder 
voor de buurt zo veel
mogelijk te beperken.



Serviceflats 



Onze serviceflats
Wonen en verzorging op maat
• Jaren ervaring
• Investering in renovatie en nieuwbouwprojecten
• Kopen: een alternatief voor huren
Meer mensen helpen met een woonaanbod op maat



• De flats zijn te huur en te ‘koop’ via woonrechtcertificaat
• Beschikbaar voor bewoning vanaf juli 2017
• Infosessies over serviceflats: eind juli / begin augustus
• Richtprijs serviceflat: 750 - 1.000 euro 



Modelkamer





We houden u op de hoogte over de werken. 
In de loop van 2018 organiseren we kijkmomenten in deel 2 van het woonzorgcentrum. 



In geval van vragen:

De directie van woonzorgcentrum Melgeshof: 
tel.: 03 641 65 11 - wzc.melgeshof@zorgbedrijf.antwerpen.be 
De aannemer THV Artes Roegiers / Artes Depret:
tel.: 03 744 07 44  - Melgeshof.Merksem@artesroegiers.be 
De Klantendienst:
tel.: 03 431 31 31 - klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be 



bedankt voor jullie aandacht
infovergadering buurtbewoners - 7 juni 2017



www.zorgbedrijf.antwerpen.be


