
 

 

 

 

 

Datum: 12 oktober 2022 

Betreft: Toekomstplannen woonzorglocaties tanteLouise in de gemeente Woensdrecht 

 

Beste bewoner, beste mantelzorger, 

Hierbij informeren we u over de toekomstplannen voor onze woonzorglocaties De 

Beukenhof in Putte, Mariahove in Ossendrecht en Heideduin in Hoogerheide. In deze brief 

omschrijven we onze plannen in het kort. Tijdens de informatiebijeenkomst van uw 

locatie op 17, 18 of 19 oktober praten we u heel graag persoonlijk verder bij. Als u niet 

naar de bijeenkomst van uw eigen locatie kunt komen, dan bent u van harte welkom op 

een van de andere twee dagen. 

We hopen dat u er komende week bij kunt zijn, zodat we het besluit persoonlijk aan u 

kunnen toelichten. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die het aangaat 

tegelijkertijd en op dezelfde manier wordt geïnformeerd, sturen we nu deze brief. U kunt 

eventuele vragen die u heeft tijdens de bijeenkomst stellen. Misschien hebben we dan 

nog niet overal een antwoord op. Mocht dat het geval zijn, dan noteren we uw vraag en 

komen we erop terug. 

Huisvesting in gemeente Woensdrecht 

TanteLouise is verantwoordelijk voor goede, kwalitatief hoogwaardige (verpleeghuis)zorg 

voor inwoners van onder meer de gemeente Woensdrecht. Dat doen we samen met de 

gemeente en andere (zorg)partners. 

Door vergrijzing van de samenleving neemt het aantal ouderen in ons land en daarmee 

ook de zorgbehoefte de komende jaren enorm toe. Het bouwen van extra verpleeghuizen 

lijkt dan een logische oplossing, maar dat is het niet. Het beleid van de overheid is er op 

gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Als tanteLouise 

richten we ons dan ook meer en meer op preventie en ondersteuning in de thuissituatie. 

Pas als zelfstandig thuis wonen niet meer lukt of niet langer verantwoord is, maken 

mensen de stap naar het verpleeghuis. Ze hebben dan al een zwaardere zorgindicatie en 

meer specialistische zorg nodig. Dat maakt de aanpassing van onze woonzorgcentra vaak 

noodzakelijk. De drie huidige locaties in de gemeente Woensdrecht – De Beukenhof, 

Mariahove en Heideduin – zijn verouderd en onvoldoende geschikt om de komende jaren 

aan die groeiende, complexere zorgvraag te voldoen. 

TanteLouise bouwt daarom op dit moment een nieuw verpleeghuis in de Raadhuisstraat 

in Hoogerheide. Dat gebouw wordt ingericht op het leveren van specialistische zorg, 

voldoet aan alle moderne eisen en wordt voorzien van de nieuwste technieken om 

mensen prettig, comfortabel en mooi te laten wonen. Er is plaats voor 138 bewoners. Het 

gebouw wordt naar verwachting eind 2023 in gebruik genomen. 



 

 

 

Van drie naar twee locaties in de gemeente Woensdrecht 

We kondigden al eerder aan onze zorgverlening in de gemeente Woensdrecht in de 

toekomst te concentreren op twee locaties. De ene is het nieuwe verpleeghuis in 

Hoogerheide. De andere is onze locatie Mariahove in Ossendrecht. Zo is er in twee 

dorpen van de gemeente een woonzorglocatie waar mensen naartoe kunnen. 

Dit betekent dat zowel De Beukenhof in Putte als Heideduin in Hoogerheide zullen sluiten. 

Dat gebeurt zodra de nieuwbouwlocatie in de Raadhuisstraat in Hoogerheide in gebruik is 

genomen, naar verwachting eind 2023. We lichten de plannen hieronder per locatie kort 

toe. 

Mariahove in Ossendrecht 

TanteLouise wil op de plaats van Mariahove nieuwbouw realiseren. Dat doen we 

gefaseerd. Nadat het nieuwe verpleeghuis in Hoogerheide open gaat, starten we met het 

afbreken van een deel van het gebouw. Het huidige Zuidkwartier blijft dan samen met 

het restaurant voorlopig open. 

We behouden vanaf dat moment voorlopig 44 verzorgingshuisplaatsen in Ossendrecht. 

Bewoners die hun medische zorg van de huisarts ontvangen, blijven in Mariahove wonen. 

Bewoners die onder de specialist ouderengeneeskunde van tanteLouise vallen, verhuizen 

naar de nieuwbouwlocatie in Hoogerheide. Mocht u naar een andere locatie willen, dan 

gaan wij hierover met u in gesprek. 

Planvorming voor de invulling van de nieuwbouw Mariahove (inclusief het uiteindelijke 

aantal plaatsen) start begin 2023. Daar wordt de lokale cliëntenraad bij betrokken. 

De Beukenhof in Putte 

TanteLouise kondigde in 2012 voor het eerst aan het verzorgingshuis in Putte per 2015 

te zullen sluiten. We hebben de sluiting van De Beukenhof zo lang mogelijk uitgesteld. 

Met de komst van het nieuwe verpleeghuis in Hoogerheide is het moment daar. Met de 

nieuwbouw realiseren we voldoende plaatsen voor de inwoners van de gemeente en gaat 

De Beukenhof dicht. Wij realiseren ons dat dit voor de gemeenschap in Putte een 

ingrijpend besluit is. Bewoners verhuizen naar Mariahove in Ossendrecht, zodat zij niet te 

ver hoeven te verhuizen. Mocht u naar een andere locatie willen, dan gaan wij hierover 

met u in gesprek. 

Heideduin in Hoogerheide 

Met de realisatie van de nieuwbouw in Hoogerheide gaat ook Heideduin dicht. We 

realiseren ons dat dit voor veel mensen mogelijk als een verrassing komt. We hebben dit 

besluit zo genomen, omdat we het wenselijk vinden dat de twee woonzorglocaties 

verspreid zijn over twee kernen in de gemeente. 

Alle bewoners van Heideduin verhuizen naar het nieuwe verpleeghuis in Hoogerheide, 

zodat zij in hetzelfde dorp kunnen blijven wonen. Mocht u naar een andere locatie willen, 

dan gaan wij hierover met u in gesprek. 



 

 

 

Zeker aangezien ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, blijft 

dagverzorging van groot belang. Cliënten van de dagverzorging van Heideduin kunnen, 

ook in de toekomst, gewoon op dagverzorging blijven rekenen. Op welke locatie de 

dagverzorging wordt aangeboden, is op dit moment nog niet bekend. Wij zullen u 

daarover later informeren. 

Aantal plaatsen 

De plannen betekenen dat tanteLouise vanaf de opening van het nieuwe verpleeghuis in 

Hoogerheide totaal 182 beschikbare verzorgings- en verpleeghuisplaatsen in de regio 

Woensdrecht heeft. Nu zijn dat er 171. 

Informatiebijeenkomsten: wat kunt u verwachten? 

Komende week lichten we de plannen verder aan u toe. De bijeenkomst duurt van 18.30 

uur tot 20.00 uur. Vanaf 18.15 uur staat de koffie voor u klaar. Onderwerpen die aan bod 

komen: 

• Toelichting op het genomen besluit door de raad van bestuur 

• Gevolgen hiervan voor bewoners: wat kunt u verwachten? 

• Hoe gaat het nu verder? 

• Ruimte voor vragen 

We kunnen tijdens de bijeenkomst nog niet precies vertellen wie wanneer verhuist. Ook 

hebben we nog geen antwoord op veel specifieke vragen over zaken zoals tv-

abonnementen en de verhuizing zelf. Op basis van het genomen besluit starten we met 

het verhuisplan. Daarin komt precies te staan wie waar komt te wonen. Vervolgens 

organiseren we ruim voor de verhuizing weer een bijeenkomst. Dan zullen we ook dieper 

ingaan op de visies op de zorg van het nieuwe verpleeghuis. 

Vragen 

We begrijpen dat u naar aanleiding van deze brief misschien vragen heeft. We verzoeken 

u om deze vragen zoveel mogelijk te bewaren tot de informatiebijeenkomst van komende 

week. We hopen u dan te zien en te spreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg Roks en Jan-Kees van Wijnen, raad van bestuur tanteLouise 

Paula Vorstenbosch, locatiemanager Mariahove 

Esther Cleeren, locatiemanager Heideduin en De Beukenhof 

Jessica Harmsen, coördinator facilitair Mariahove, Heideduin en De Beukenhof 


