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Het was de bedoeling om deze nieuwsbrief al eerder uit te brengen, 

maar helaas is dat vanwege diverse redenen niet gelukt. De positieve 

afronding van het haalbaarheidsonderzoek nam de nodige tijd in 

beslag voor het bestuur. Daarnaast zijn er in juni nog twee 

informatieavonden georganiseerd  voor de  omwonenden van de 

Langhoven 4 en is de aanvraag voor de omgevingsvergunning 

ingediend bij de gemeente Ede. Onderwerpen waar we onder andere 

in deze Nieuwsbrief aandacht aan besteden. Zoals u kunt zien is de 

titel van de nieuwsbrief nu aangepast aan de definitieve locatie. De 

werkgroep ‘Verbinden Buiten’ gaat nog verder nadenken hoe we in 

de communicatie verwarring kunnen voorkomen tussen naam van de 

stichting en de locatie van het Mooi Leven Huis in Bennekom. 

INLEIDING 

Donderdag 15 

november a.s. 

Info avond voor 

ouders/

verzorgers en 

belangstellende 

zorgmedewerkers 

Op 24 april is het voorlopig ontwerp voor het Mooi Leven Huis in 

Bennekom gepresenteerd aan alle ouders en/of verzorgers van de 

toekomstige bewoners en andere belangstellenden. Nourdin Alou en 

Guus Schampers van het architectenbureau Theo Verburg gaven in 

een presentatie aan wat de uitgangspunten zijn geweest bij het 

ONTWERP MOOI LEVEN HUIS BENNEKOM 

voorlopig ontwerp. Dit waren onder andere de uitkomsten van de eerder gehouden Mooi Leven Huis sessies met 

de ouders en professionals. Daarnaast gaven zij inzicht in de verschillende opties met de daaraan gekoppelde 

voor– en nadelen.  Uiteindelijk hebben zij gekozen voor een ontwerp met drie bouwlagen waarbij het principe 

van een villa met een ruime voor– en achtertuin als basis is gebruikt. Dit is vooral goed zichtbaar aan de 

voorzijde, dat het idee geeft van drie gekoppelde villa’s. De begane grond en de twee verdiepingen zijn vrijwel 

gelijk voor wat betreft de indeling; een centrale woonkamer in het midden met een ruim terras of balkon aan de 

achterzijde en links en rechts de individuele studio’s. In het souterrain zijn 

de drie dagbestedingsruimtes en een aantal andere algemene ruimtes 

gepland. Door middel van twee verdiepte terrassen aan de linker- en 

rechterzijde van het gebouw komt er voldoende daglicht in deze ruimtes. 

Alle aanwezigen waren die avond enthousiast over het gepresenteerde 

ontwerp. Het werk is echter nog niet gedaan en sinds de presentatie van het 

ontwerp zijn de werkgroep Woonwereld en het bestuur vrijwel continue 

betrokken bij het verder invullen en uitwerken van de details. 



Op 4  en 27 juni zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd 

voor de omwonenden van het toekomstige Mooi Leven Huis in 

Bennekom. Voor deze bijeenkomsten waren de families 

uitgenodigd die wonen op de percelen die direct grenzen aan het 

perceel Langhoven 4.  

Op de eerste avond is gestart met een introductie door Harry van 

de Kraats over het doel van de Stichting Mooi Leven Huis Ede en 

het Mooi Leven concept.  Voor de toekomstige bewoners van het 

Mooi Leven Huis is het moeilijk om op een dergelijke avond 

aanwezig te zijn. Om hen en hun familie toch een  beetje voor te 

stellen als nieuwe buren, werd een filmpje getoond van Jade de 

Gooijer en haar ouders. Daarna was het de beurt aan Guus 

Schampers van Theo Verburg architecten om het voorlopig 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OMWONENDEN 

ontwerp te presenteren. Hij stond daarbij eerst stil bij het proces dat tot het voorlopig ontwerp heeft geleid. 

Hierbij kwamen onder andere de voorgeschreven kaders vanuit het bestemmingsplan en uitkomsten van de Mooi 

Leven Huis sessies met ouders en professionals aan de orde.  Vervolgens werden de  tekeningen van het voorlopig 

ontwerp getoond en presenteerde Gerben Kok van Puur Landschap uit Bennekom nog een ideeënschets van de 

tuin rondom het huis. Guus eindigde zijn presentatie met een aantal 3D impressies van het Mooi Leven Huis.   

Sfeertekening tijdens de informatieavond door 

Annuska Jaspers (Create Wise) 

Na de presentatie van het voorlopig ontwerp was er de gelegenheid voor de 

omwonenden om te reageren en vragen te stellen. Een aantal van hen vonden het een 

mooi ontwerp en gaven direct aan dat de nieuwe bewoners aan de Langhoven van harte 

welkom zijn. Er waren natuurlijk ook kritische vragen over het ontwerp en de gevolgen 

voor de omgeving. Deze vragen betroffen onder andere de positie en de hoogte van het 

huis, de plaats van de parkeerplaats en wat er ging gebeuren met de bestaande 

begroeiing.  Naar aanleiding van deze vragen werd toegezegd dat er nog gekeken zou 

worden naar de mogelijkheden voor aanpassing van het plan.  Tevens zou er onderzoek 

gedaan worden welk deel van de bestaande begroeiing behouden kan blijven.  Aan het 

einde kregen alle omwonenden namens de nieuwe bewoners door Hans Straus een gekleurde roos aangeboden. 

Naar aanleiding van de vragen tijdens en na de eerste informatieavond is er besloten op 27 juni nog een tweede 

avond te organiseren. De belangrijkste onderwerpen tijdens deze avond waren de positie van het huis, de P-plaats 

en de bestaande begroeiing. Allereest werd door Guus Schampers een aantal aanpassingen van het plan 

gepresenteerd. Onder andere de verplaatsing van de parkeerplaats naar de noordwestzijde van het perceel. 

Daarnaast gaf de landschapsarchitect, Gerben Kok, uitleg over de mogelijkheden om een deel van de bestaande 

begroeiing, met name langs de erfgrens  te behouden. Vervolgens ontstond er een discussie over de positie van het 

huis. Een aantal omwonenden wilden graag dat, het gebouw verschoven zou worden naar de weg. Guus Schampers 

gaf aan dat het gebouw bewust wat meer naar achteren geplaats was om er voor te zorgen dat er naast het 

voorgeschreven aantal parkeerplaatsen, ook voldoende ruimte zou zijn voor groenvoorziening. Het teveel 

verschuiven naar de weg zou het ‘villa’ karakter van het gebouw teniet doen.  

Op basis van de vragen en opmerkingen tijdens de tweede 

informatieavond is uiteindelijk besloten het gebouw nog 

ongeveer drie meter naar de weg te verplaatsen. Dit 

betekende wel een kleine aanpassing in het plan v.w.b. de 

positie van de parkeerplaatsen. Dit plan is eind juni ingediend 

bij de gemeente Ede voor de omgevingsvergunning. 



Op 5 oktober 2017 hebben de Stichting Mooi Leven Huis Ede en de Stichting Philadelphia Zorg een 

intentieovereenkomst voor samenwerking getekend. Hierin is onder andere vastgelegd dat wij elkaars 

kernwaarden respecteren en ondersteunen. Tevens is in deze overeenkomst afgesproken om  verder te gaan 

werken aan een volledige samenwerkingsovereenkomst voor de levering van zorg. De eerste maanden van dit jaar 

waren de gesprekken over deze overeenkomst vooral gericht op het onderzoeken van de haalbaarheid van het 

Mooi Leven Huis op de geplande locatie aan de Langhoven in Bennekom.  

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET PHILADELPHIA 

Ondertekening van de intentieovereenkomst op 5 

oktober 2017. V.l.n.r. Geert Bos, Jantien Sikkema 

en Mieke Hardeman. 

Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek heeft 

de Raad van Bestuur van Philadelphia groen licht gegeven aan de 

toekomstige samenwerking  voor het realiseren van de zorg en 

ondersteuning in het Mooi Leven Huis in Bennekom. Op dit 

moment wordt er door ons hard gewerkt aan het vastleggen van 

de afspraken in een volledige samenwerkingsovereenkomst. In 

deze overeenkomst wordt het kader vastgelegd waarbinnen onder 

andere de zorg en ondersteuning aan de bewoners, alsmede de 

invulling van hun leven, gezamenlijk wordt vorm gegeven. Tijdens 

de komende informatieavond op 15 november a.s. zal er meer 

informatie verstrekt worden over de inhoud van de 

samenwerkingsovereenkomst.  

De Vlegeldag was ook dit jaar weer het hoogtepunt voor Bennekom 

tijdens de Heideweek. Voor het Mooi Leven Huis was deze dag een 

uitgelezen mogelijkheid om aandacht te vragen voor dit initiatief in 

Bennekom. We mochten hiervoor gebruik maken van een deel van de 

stand van Patisserie Robert van Woerekom. Hans Straus van de 

werkgroep ‘Verbinding buiten’ had tevens een mooie actie bedacht. De 

bezoekers van de Vlegeldag konden voor €10,- symbolisch een steen 

kopen van het Mooi Leven Huis. Deze ‘steen’ was een cake met het 

logo van het Mooi Leven Huis, gebakken door Robert van Woerekom. 

VLEGELDAG BENNEKOM 2018 

Hierbij werd ook een officieel certificaat geleverd als bewijs dat men het Mooi Leven Huis in Bennekom heeft 

gesteund. Speciaal voor deze gelegenheid waren er flyers en posters gemaakt met daarop foto’s van Jade, Robbert 

en Nathalie en de tekst: “Ik ga thuis wonen in het Mooi Leven Huis.’’ Hans, Anne, Co, Petra, Paul, Wilmine, 

Angelique, Sophie, Elke, Judith, Jasper en Harry hebben gedurende deze dag de stand bemand en geprobeerd 

zoveel mogelijk bezoekers van de Vlegeldag enthousiast te maken voor het Mooi Leven Huis in Bennekom. Met 

succes, want aan het eind van de dag waren er 148 ’stenen’ verkocht. Bovendien zijn er diverse nieuwe contacten 

gelegd met de Bennekomse gemeenschap, waar we hopelijk straks vanuit het huis een mooie band mee op 

kunnen bouwen. Het volgende evenement staat al weer gepland. Met Robert van Woerekom is al afspraak 

gemaakt voor een gezamenlijke stand tijdens de “Dickens fair” in december. 



ONTMOETING BEWONERS EN OUDERS 
Op 15 september had de werkgroep Verbinding Binnen een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor de toekomstige bewoners 

van het Mooi Leven Huis in Bennekom en hun ouders. De start van de bouw komt steeds dichterbij dus het werd hoog tijd dat 

de toekomstige bewoners en ouders elkaar leren kennen. De meeste ouders hebben elkaar al een of meerdere keren ontmoet 

tijdens de informatieavonden, maar voor de bewoners was dit de eerste keer. Zoals de werkgroep het kernachtig had 

weergegeven in de uitnodiging; als we willen verbinden, dan gaat daar ontmoeten aan vooraf. Voor deze ontmoeting had het 

BIO Vakantieoord een van hun huisjes beschikbaar gesteld. Het weer was prachtig en onder het genot van een drankje en een 

hapje kon iedereen in een gezellige sfeer met elkaar in gesprek gaan. Ook tussen de bewoners werden al beginnende 

vriendschappen gesloten. Kortom een geslaagde ontmoeting, waarmee de eerste stap naar verbinding binnen het Mooi Leven 

Huis Bennekom gezet is. 

LAATSTE NIEUWS: OMGEVINGSVERGUNNING AFGEGEVEN 
De gemeente Ede heeft de verlening van de omgevingsvergunning voor de  bouw 

van het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom op 17 oktober jl. 

openbaar gemaakt en inmiddels is deze onherroepelijk. Op 26 november is gestart 

met de asbestverwijdering in het oude gebouw ‘De Luwte’, aansluitend zal het 

gebouw verder gesloopt worden. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden 

nog voor de feestdagen afgerond en zal in januari volgend jaar gestart worden 

met de bouw. Voor vragen of klachten tijdens de bouw kan contact opgenomen 

worden met de projectleider van Bouwbedrijf Kreeft; dhr. Marcel van Veldhuizen, 

e-mail: vanveldhuizen@bouwbedrijfkreeft.nl. 


