
     

 

 

 

 

  

Persbericht, 7 oktober 2016 

 

MPI Oosterlo vzw dreigt 2,4 miljoen euro bouwsubsidie te verliezen. 

 

De komende weken beslist het schepencollege van Geel over het al dan niet toekennen van een 
bouwvergunning voor het zorgproject van Astor vzw en MPI Oosterlo vzw. Voor MPI Oosterlo vzw is 
het een uiterst belangrijke beslissing. Het is de laatste kans om bouwsubsidies te krijgen voor 
projecten voor volwassenen binnen de gehandicaptensector. Vanaf 2017 geldt er namelijk een totale 
subsidiestop voor infrastructuur voor volwassenen met een beperking. 

De bouwvergunning is de laatste ontbrekende schakel binnen het huidige subsidiedossier. Als de 
bouwvergunning nog dit jaar wordt toegekend, kan MPI Oosterlo rekenen op 2,4 miljoen euro 
bouwsubsidie om haar deel binnen het innovatieve zorgproject in Geel te realiseren. 2 miljoen euro 
subsidie is afkomstig van het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden. Daarboven komen nog eens 400.000 euro aanvullende middelen van de Nationale 
Loterij. Dit is een aanzienlijk bedrag dat zelf niet zomaar bijeen te halen is. 

MPI Oosterlo vzw en Astor vzw dienden in 2012 samen een innovatief zorgproject in. Dit werd door de 
Vlaamse Bouwmeester en minister Jo Vandeurzen geselecteerd als 1 van de 5 pilootprojecten zorg in 
Vlaanderen die zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats moeten geven in de stedelijke ruimte.  
Wat is er nu zo innovatief aan dit zorgproject? Doel van het project is om, ingebed in een stevig sociaal 
weefsel, een kwaliteitsvol leven te realiseren voor alle senioren, met of zonder bijkomende 
problemen. De bewoners krijgen de garantie dat ze los van hun zorgbehoefte, nu en in de toekomst, 
kunnen blijven wonen in hun eigen woongelegenheid, volgens eigen ritme en gewoonten. Hierbij gaat 
het om een vraaggestuurd project gebaseerd op zelfzorg. Met andere woorden: de bewoners hebben 
hun leven zelf in handen. Zelfregie is een heel belangrijk aspect dat bijdraagt tot de kwaliteit van leven. 
De bewoner bepaalt zelf wat hij wil en wat hij nodig heeft. Zo kan hij een beroep doen op zijn netwerk 
van familie en vrienden, poetshulp inschakelen, zorgondersteuning vragen, … Alle combinaties zijn 
mogelijk. Een belangrijk uitgangspunt van het project is dat het gaat om betaalbare 
woongelegenheden. Daarenboven gaat het om een project waarbij verschillende sectorale vormen van 
zorg geïntegreerd worden. Er komen woningen met een WZC-label (woonzorgcentrum), 
assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf 
en tenslotte ook woongelegenheden van MPI Oosterlo. Een aantal plaatsen zijn voorzien voor cliënten 
van OPZ Geel, eveneens partner in het project. Ook organisaties voor personen met NAH (Niet-
Aangeboren-Hersenletsel) hopen onderdak te vinden op deze site. Kortom het is een enorm inclusief 
project, waarbij een zeer verscheiden groep senioren wordt samengebracht. En dit in een groene 
omkadering vlakbij het stadscentrum zodat ook minder mobiele mensen in alle rust kunnen blijven 
genieten van een groene omgeving en zich zelfstandig kunnen verplaatsen naar het centrum. Voor MPI 
Oosterlo is in ieder geval de bouwvergunning een noodzakelijke en dringende zaak om deel te kunnen 
uitmaken van dit unieke woonproject.  
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Achtergrond bij MPI Oosterlo vzw: 
MPI Oosterlo vzw is een dienstencentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al 
dan niet met bijkomende problemen. We bieden verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen 
van het leven: wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Inclusie staat hoog in ons vaandel. We werken vanuit 
principes als ‘volwaardig burgerschap’ en ‘kwaliteit van leven’. 
Meer info op www.mpi-oosterlo.be of volg ons op Facebook of Twitter 
 
Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn niet langer een afkorting en mogen niet voluit geschreven 
worden. 
 
 


