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Geachte mevrouw, geachte meneer,
Graag informeren wij u over de komst van het Leger des Heils W&G Noordwest naar het
pand aan de Zichtenburglaan 39. Eind september verhuizen 69 deelnemers van hun
huidige verblijfslocaties naar hun nieuwe onderkomen. In deze brief lichten we graag toe
wie uw nieuwe buren worden.
69 appartementen – beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen
De verbouwwerkzaamheden aan het pand zijn bijna afgerond. In de hoogbouw zijn er 69
studio’s gemaakt. Een deel van de studio’s zijn ‘beschermd wonen’ plekken (Huis en
Haard) en een ander deel is voor mensen met begeleid zelfstandig wonen. Tot het einde
van dit jaar is ook de ‘Meiden Noodopvang’ in locatie Zichtenburglaan ondergebracht.
Nieuwe buren
Uw nieuwe buren zijn mensen die zorg en begeleiding nodig hebben bij hun dagelijks
leven. Bijvoorbeeld omdat zij psychische klachten hebben. De zorg en begeleiding is
gericht op herstel van het gewone leven. De deelnemers worden gestimuleerd om aan de
slag te gaan, bijvoorbeeld door het zoeken van een passende dagbesteding. Zij worden
hierbij begeleid door het team van bevlogen en deskundige medewerkers van het Leger
des Heils. Er is een nauwe samenwerking met 50|50 Workcenter (ook een onderdeel van
het Leger des Heils). Hier kan men passende leer- en werkervaring op doen waarmee het
toekomstperspectief wordt vergroot. Een aantal bewoners kampt met een verslaving
(harddrugs zijn niet toegestaan) en of psychische klachten. Door het maken van goede
afspraken en soms ook gebruik van medicatie kunnen de deelnemers zich inzetten voor
hun herstel. In het pand is 24/7 een begeleider aanwezig. Als uw vragen heeft of als er iets
aan de hand is, kunt u altijd even langskomen.
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50|50 Workcenter
“Niks doen is geen optie”; daarom biedt het Leger des Heils aan haar bewoners een breed
scala aan dagbesteding aan. In de laagbouw aan de Zichtenburglaan opent per 1 oktober
het 50|50 Workcenter en heeft daar de volgende werkbedrijven:
Green (groen aanleg en onderhoud), Clean (schoonmaak), Packaging (assemblage),
Laundry (wasserette), Outfits (kleding inzameling en sorteer) en Move (transport).
Tijdelijk: Meiden Noodopvang
Tot het begin van het nieuwe jaar is ook de ‘Meiden Noodopvang’ in dit pand gevestigd.
Deze meiden kunnen tijdelijk niet meer in hun ouderlijk huis verblijven en hebben geen
eigen huisvesting. In de noodopvang krijgen zij zorg en begeleiding om een zelfstandig
leven op te bouwen. Na de verhuizing van de ‘Meiden Noodopvang’ naar de Middenhof
(Westeinde 99) kunnen de vrijgekomen appartementen weer ingezet worden voor de
zorgdoelgroepen ‘beschermd wonen’ en ‘begeleid zelfstandig wonen’.
Open Huis
In het voorjaar van 2022 willen we graag een Open Huis organiseren. Dan leiden we u
graag door het pand en onze binnentuin. U ontvangt daarvoor een uitnodiging!
In gesprek
Wellicht heeft u vragen over onze komst naar de Zichtenburglaan. Stel uw vragen
door een mail te sturen naar nw.zichtenburglaan@legerdesheils.nl
Wij nemen dan graag contact met u op om uw vragen te beantwoorden of eventueel een
afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.
Mocht u hinder ervaren door onze komst naar de Zichtenburglaan, laat het ons dan zo snel
mogelijk weten. U kunt daarvoor bellen met Jantiena Coffie, afdelingsmanager, via 0705001191.
Met vriendelijke groet,
Marc Verberg
Regiodirecteur Leger des Heils W&G Noordwest

