----------- PERSBERICHT ----------SHS realiseert project ‘Abtswoude Bloeit’: 110 studentenkamers in leegstaand bejaardentehuis
De woningnood onder studenten in Delft blijft hoog door de grote toestroom van studenten. Daarom
realiseert SHS Delft 110 studentenkamers in een leegstaand gedeelte van verzorgingstehuis
Abtswoude.
Het gebouw wordt nog voor een gedeelte bewoont door ouderen. Een ander deel staat in afwachting
van toekomstplannen leeg. In dat deel zullen vanaf januari 2018 voor een periode van circa vijf jaar
110 studenten gehuisvest worden. Ook komen er 33 woningen voor Stichting PerspeKtief. Deze
stichting biedt hulp en begeleiding aan personen die door ongelukkige omstandigheden economisch
dakloos zijn geraakt.
Door de realisatie van dit project worden meerdere maatschappelijke problemen aangepakt.
Allereerst wordt het project gerealiseerd in een leegstaand verzorgingstehuis, Abtswoude (Aart van
der Leeuwlaan). Zo wordt een eigenlijk al afgeschreven ruimte hergebruikt als woonruimte. Ten
tweede wordt het kamertekort onder studenten aangepakt door het realiseren van 110
studentenwooneenheden. Het project speelt ook in op een ander actueel probleem: de eenzaamheid
onder ouderen. Er ontstaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan
gemeenschappelijke activiteiten of bijvoorbeeld hulp te krijgen bij het gebruik van de iPad of
computer.
De verschillende doelgroepen kunnen elkaar straks ontmoeten in de Woonkamer van de Wijk, een
ruimte op de begane grond die niet alleen toegankelijk is voor bewoners, maar ook voor de buurt.
Hier kan men straks een kopje koffie drinken, genieten van een workshop, lezing of samen koken.
Ook kunnen bewoners en omwonenden zelf activiteiten in de ruimte organiseren.
Omdat er verschillende groepen mensen in het gebouw komen te wonen, is het belangrijk dat de
bewoners een goede match vormen. De studenten zullen daarom door een selectieprocedure
gekozen worden. Hierbij is het belangrijk dat zij een positieve bijdrage leveren aan het gebouw en de
Woonkamer van de Wijk. Het is ook mogelijk om je als groep studenten in te schrijven voor een huis.
De huizen variëren van drie tot veertien personen.
Binnenkort opent de inschrijving. Houd hiervoor www.abtswoudebloeit.nl en de sociale mediakanalen van SHS Delft in de gaten. Ook wordt er op 25 november een open dag georganiseerd voor
Delftse studenten om de kamers en het pand te bekijken.
------------------------------------------ MEER INFORMATIE -----------------------------------------Niet voor publicatie bestemd
Voor meer informatie, interviews of foto’s kan pers contact opnemen met Karlou Westerbeek,
info@shsdelft.nl, 06-13451901

SHS Delft
SHS Delft staat voor Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft. Het initiatief is tijdens de
economische crisis ontstaan. Er waren twee grote problemen zichtbaar op de vastgoedmarkt in Delft. Ten eerste
kampte de stad met veel leegstand en ten tweede was er een enorm tekort aan studentenkamers. In het najaar
van 2011 is SHS Delft in het leven geroepen met als doel het verminderen van de leegstand. SHS Delft wil graag
de wereld verbeteren maar begint in Delft. Het is onze doelstelling om actuele maatschappelijke problemen op
te lossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden. Maatschappelijke problemen die
momenteel actueel zijn: huisvesting voor economisch daklozen; de vereenzaming van ouderen; onvoldoende
woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking en beperkte duurzame mogelijkheden
voor zeer tijdelijke transformatieprojecten. Middels het nieuwe project ‘Abtswoude Bloeit!’ wil SHS Delft deze
problemen aanpakken.

