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Beste inwoners van Oude-Tonge ,
Eindelijk gebeurt er iets! Dat is wat we hoorden toen we ruim
een half jaar geleden samen met woningcorporatie Oost
West Wonen en zorgvastgoedexpert Estea de intentieovereenkomst tekenden voor de herontwikkeling van het leegstaande gemeentehuis van Oostflakkee. Een herontwikkeling
waar we als gemeente blij mee zijn. We weten dat er behoefte is aan senioren- en zorgappartementen. De Dorpsraad van
Oude-Tonge pleitte er al eerder voor. We zijn ook blij met de
mooie samenwerking tussen een woningcorporatie en een
particuliere belegger. Het is geen makkelijk project, maar de

De locatie van het oude gemeentehuis in Oude-Tonge gaat

partijen hebben elkaar gevonden en pakken hun rol om hier

een nieuwe toekomst tegemoet. Het huidige, leegstaan-

iets moois te realiseren.

de gebouw wordt komend jaar gesloopt en er komt een
appartementencomplex met zorggeschikte en toekomst-

De vele jaren van leegstand heeft het huidige complex geen

bestendige woningen voor in de plaats. Woningcorporatie

goed gedaan. Omwonenden hebben behoefte aan een an-

Oost West Wonen en Estea Capital werken samen aan de

der uitzicht, een mooi uitzicht. Als gemeente vinden we het

ontwikkeling van deze bouwplannen. In deze nieuwsbrief

belangrijk dat de nieuwbouw past bij de omgeving, met oog

stellen wij ons beide graag aan u voor en delen wij meer

voor de omgeving.

over de toekomstplannen voor het oude gemeentehuis.

Dat betekent ook dat stap voor stap de inwoners meegenomen worden in het proces. Dat snappen Estea en Oost West
Wonen heel goed. Door de maatregelen tegen de verspreiding van corona is een informatieavond momenteel helaas
geen optie. Maar met deze nieuwsbrief krijgt u toch een

Aangenaam Estea

inkijkje in wat er in de afgelopen periode ‘achter de schermen’

Estea is een organisatie dat zorgvastgoed in eigendom heeft,

is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren.

maar Estea participeert ook in zorgorganisaties. In de huizen
en concepten waar Estea bij betrokken is, staat het woonplezier- en comfort van de eindgebruiker altijd centraal. Binnen
de participatietak heeft Estea drie specialiteiten; zinvolle

Peter Feller

dagbesteding, woon/zorgconcepten en wonen met zorg.

Kernwethouder Oude-Tonge

In de nieuwbouw op de plek van het oude gemeentehuis
implementeert Estea haar woon/zorgconcept. Hierbij worden
woonplekken voor mensen met een intensieve zorgvraag gecombineerd met zelfstandige appartementen, geschikt voor
bewoners met een lichtere zorgvraag zoals thuiszorg.
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Met de transformatie van het oude gemeentehuis creëert

gelegen aan de Eisenhowerlaan, zijn zowel de woningen

Estea samen met Oost West Wonen een fijne en toekomst-

van Oost West Wonen als de zorgappartementen van Estea

bestendige woonzorgvoorziening voor senioren met een

bereikbaar. Oost West Wonen bouwt 27 sociale huur Nul op

hulpvraag uit Oude-Tonge en omgeving. Het doel is om een

de Meter appartementen voor senioren. Estea realiseert een

fijne woonomgeving met bijbehorende diensten en faciliteiten

zorgcluster van 24 appartementen, waarvan 4 eerstelijnsver-

te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen.

pleegkamers en 18 2-kamer appartementen met gemeenschappelijke woonkamers geschikt voor intensieve zorg.
Daarnaast bouwt Estea 12 3-kamer vrije sector appartementen met zorg op afroep. Binnen enkele maanden zijn de plannen voor zowel het gebouw als het parkeerterrein uitgewerkt
en worden deze gedeeld met geïnteresseerden.

Wonen in het oude gemeentehuis?
De toewijzing van de 27 sociale huurappartementen loopt

Aangenaam Oost West Wonen

via Oost West Wonen. Staat u daar nog niet ingeschreven

Oost West Wonen is de sociale verhuurder op Goe-

als woningzoekende maar heeft u wel interesse? Dan is het

ree-Overflakkee. Primair zijn zij er voor mensen die om welke

verstandig u alsnog snel in te schrijven. Voor meer informa-

reden dan ook niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien.

tie, kijk op www.oostwestwonen.nl. De verhuur van de 34

Zij beschikken over ongeveer 6.500 verhuureenheden ver-

appartementen van Estea zal een half jaar voor oplevering

spreid over alle woonkernen van het eiland. Kwaliteit leveren

van start gaan. Een aparte verhuurwebsite wordt tegen die

aan hun doelgroepen, zowel in contact als in woningaanbod

tijd gelanceerd.

is een van de speerpunten. Zij zien al langer de behoefte aan
seniorenwoningen in de sociale sector in Oude-Tonge en zijn

Planning

blij dat dit project nu van start is gegaan.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst tussen de
gemeente, Estea en Oost West Wonen in juni 2020 hebben

Samenwerken

de partijen niet stil gezeten. Er zijn onder andere schetsen

Oost West Wonen en Estea zijn al langere tijd bezig met de

gemaakt door de architect, er is nagedacht over de indeling

locatie van het voormalige gemeentehuis in Oude-Tonge. In

van de appartementen, er zijn gesprekken gevoerd met de

de afgelopen periode zijn de plannen voor de bouw verder

ecoloog en de bestemmingsplan procedure is voorbereid.

uitgewerkt. De bedoeling is dat Oost West Wonen senioren-

Begin december zijn er vleermuiskasten opgehangen in de

appartementen gaat bouwen en Estea appartementen voor

nabije omgeving. Dit als voorbereiding op de sloop. Vleer-

bewoners met een zorgvraag. Oost West Wonen en Estea

muizen die zich nog in de spouw bevinden, hebben zo een

voeren gezamenlijk de regie over de bouw van het project en

tijdelijk nieuw onderkomen. In de komende maanden vindt

houden contact met de direct omwonenden en de dorpsraad.

de bestemmingsplanprocedure plaats. Zodra het ontwerp
verder uitgewerkt is, zal er (indien de coronamaatregelen dit

Het plan

toelaten) een inloopbijeenkomst worden georganiseerd voor

Het plan om de locatie van het voormalige gemeentehuis te

geïnteresseerden. Dit is naar verwachting medio maart. De

herontwikkelen voor senioren en bewoners met een zorg-

sloop is vooralsnog gepland in het 4e kwartaal van 2021.

vraag sluit goed aan bij de maatschappelijke behoefte in Ou-

Aansluitend wordt gestart met de bouw die naar verwachting

de-Tonge. Het ontwerp van het gebouw is op dit moment nog

medio 2023 gereed is.

niet definitief. De architect werkt aan een voorstel dat bestaat
uit 2 woonlagen met een centrale entree. Vanuit deze entree,
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D
BLIJF OP DE HOOGTE

Indien u vragen heeft m.b.t. de transformatie van
het oude Gemeentehuis, kunt u uw vragen stellen
via
onderstaand
Deze mail wordt
wekeBent
u benieuwdmailadres.
naar de ontwikkelingen
m.b.t.
de
lijkstransformatie
bijgehouden. van het oude gemeentehuis?
Schrijf u dan via onderstaand mailadres in voor de
digitale nieuwsbrief.
transformatie@hetoudegemeentehuisot.nl*

*Dit mailadres is uitsluitend bedoeld voor aanmeldingen van de
nieuwsbrief. Inschrijvingen voor appartementen of vragen m.b.t.
de renovatie worden hier niet in behandeling genomen.

