
Officiële start bouw Bellesteijn 

‘We willen allemaal een thuis’ 

Ruim honderd genodigden zijn op 27 februari 2017 aanwezig tijdens de officiële start 

van de bouw van twee kleinschalige complexen aan de Professor Molenaarlaan in 

Wassenaar. Directeur Wil van Dam van WBV St. Willibrordus, Irene Vriens, lid van de 

RvC van de corporatie en Nico Olsthoorn, directeur van Stichting Wassenaarse 

zorgverlening (SWZ) onthullen het bouwbord samen met Mona Keijzer, Tweede 

Kamerlid en nummer 2 op de lijst van het CDA. 

St. Willibrordus realiseert naast een complex met 18 appartementen voor sociale 

woningbouw een tweede complex met zorgwoningen voor SWZ. Hier komen 24 

zorgplaatsen voor mensen met dementie. Robert Hessing en Hans Wegkamp van de 

Cliëntenraad van SWZ zijn blij met de komst van de kleinschalige huisvesting voor mensen 

met dementie. “Er komen kleine units, waarbinnen bewoners een eigen kamer hebben en 

een grote gemeenschappelijke woonkamer. Het voordeel van zo’n kleinschalige 

woonvoorziening is dat je er makkelijker een huiselijke sfeer kunt creëren voor bewoners en 

mantelzorgers. Het is een gesloten afdeling, maar dan vriendelijk, geborgen en veilig - met 

aandacht voor de bewoners.”  

Aandacht 

“Zorg begint met aandacht”, zegt Mona Keijzer van het CDA. “In de Tweede Kamer houd ik 

mij veel bezig met zorg. Hoe krijgen we meer personeel in de zorg? De politiek spreekt vaak 

over hbo’ers met goede opleidingen, maar die zijn er niet of ze zijn te duur. Juist mensen met 

lagere opleidingen zijn de parels in de instellingen, omdat zij nog echt aandacht hebben voor 

de bewoners.” Nico Olsthoorn onderschrijft dat: “Ik hoop dat het tot de politiek doordringt dat 

het belangrijk is zorg te verlenen vanuit het hart. Ik ben heel blij met de komst van dit 

gebouw in de wijk. Hierdoor kunnen de bewoners dichtbij hun eigen netwerk blijven. De 

kernbegrippen zijn wonen en welzijn. Hier trekken medewerkers in de zorg op met 

mantelzorgers om bewoners goede laatste maanden van hun leven te geven.” 

De appartementen voor sociale woningbouw worden eind 2017 opgeleverd. In het eerste 

kwartaal van 2018 volgt de oplevering van de zorgplekken. “Eind jaren 90 wisten we al dat 

we hier wilden bouwen”, vertellen Wil van Dam en Irene Vriens namens St. Willibrordus. “In 

eerste instantie dachten we alleen aan sociale woningbouw. Nu wordt het een combinatie 

van wonen en zorg. Wij zijn daar heel blij mee omdat de woningcorporatie er voor iedereen 

is, ook voor de kwetsbaren. We gaan hier iets moois neerzetten, waar mensen graag willen 

wonen.” Voorzitter Ruud van Kralingen van Huurderbelangenvereniging Rozenstein spreekt 



over een ‘mooi project, ook voor de zorg’. “Ik ben blij dat de bouw nu echt gestart is, want we 

willen allemaal een thuis.”   

 

 

 


