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Veelgestelde Vragen Verkoop Paasberg
Woonzorgcentrum de Paasberg wordt verkocht, waarom?
DrieGasthuizenGroep verbouwt en bouwt (nieuwe) woonzorgstudio’s, zorgvriendelijke
appartementen en groepswoningen die geschikt zijn voor kleinschalig wonen en het verlenen
van zwaardere zorg. In het gebouw van woonzorgcentrum Paasberg is dat niet goed meer
vorm te geven. Daarom wordt de Paasberg verkocht.
Aan wie wordt de Paasberg verkocht?
Dat is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat de Paasberg eind 2017 definitief verkocht is
aan een passende partij. De activiteiten van de toekomstige eigenaar van de Paasberg
zullen moeten passen binnen de bestemming van de Paasberg: ‘wonen met zorg’.
De appartementen op de Paasberg worden tijdelijk bewoond, wat betekent dat?
De Paasberg is als woonzorgcentrum gesloten. De laatste bewoners en medewerkers zijn
begin deze zomer vertrokken. Omdat een leegstaand gebouw niet prettig is voor de sfeer en
de leefbaarheid in de wijk, heeft DrieGasthuizenGroep voor tijdelijke bewoning gezorgd.
Door wie worden de appartementen bewoond?
De appartementen worden tijdelijk bewoond door meerderjarige mensen die zorgvuldig zijn
geselecteerd. Daarbij gaat het om huishoudens zonder huisdieren, bij voorkeur
éénpersoons- en maximaal twee persoons huishoudens. Mensen die goed passen in de
woonomgeving van de Paasberg.
Om hoeveel appartementen gaat het?
In totaal zijn er 74 appartementen in de Paasberg. Die worden aan de tijdelijke bewoners in
bruikleen gegeven. Het beheer is uitbesteed aan Interveste, een organisatie die
gespecialiseerd is in beheer en verhuur van tijdelijke woonruimte.
Waar kan ik met vragen over de tijdelijke bewoning terecht?
Op www.interveste.nl is meer informatie te vinden over tijdelijke bewoning. Voor vragen of
opmerkingen over de tijdelijke bewoning kunt u contact opnemen met de afdeling
Regiobeheer van Interveste via telefoon nummer 088 11 88 000, of per e-mail:
beheer@interveste.nl
Waar kan ik met vragen over de verkoop terecht?
Voor vragen over de verkoop kunt u contact opnemen met ABC Capital via:
info@abccapital.nl. Deze organisatie begeleidt het verkoopproces.

