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Pilootproject Zorg: Klein Veldekens, Geel
Zorgzaam wonen in een levendige buurt
In 2013 selecteerden Vlaams minister Jo Vandeurzen en de toenmalig Vlaams Bouwmeester vijf
pilootprojecten die zorg opnieuw een volwaardige plaats moeten geven in de stedelijke ruimte. Zo
werd, dankzij de vooruitstrevende woonzorgfilosofie van Astor, in Geel de innovatieve woonomgeving
en zorgzame buurt ‘Klein Veldekens’ ontwikkeld.
Wonen staat voorop, in kwaliteitsvolle en tedere gebouwen, en met respect voor het eigen levensritme
van de bewoners. Astor zet maximaal in op ruimtelijke kwaliteit als basisconditie voor welzijn. In het
totaalconcept staat inclusie centraal en worden verschillende vormen van zorg geïntegreerd. Het
zorgaspect is wel aanwezig, maar is haast onzichtbaar.
Niet alleen qua woonzorgfilosofie, maar ook qua bouwwijze is Klein Veldekens een innovatief project.
Dé blikvanger is zonder twijfel de toren van 40 meter, het hoogste hybride gebouw van België. De
structuur van het torenvolume en de aanpalende kubus bestaat uit een mix van beton en CLT-hout,
die de nodige flexibiliteit garandeert in functie van toekomstige herinrichtingen.
Wees welkom en laat u inspireren!
ONZE PARTNERS

Pilootproject Zorg: Klein Veldekens, Geel
Zorgzaam wonen in een levendige buurt
Programma dinsdag 3 mei 2022
12u30

Ontvangst & smakelijke lunch
Exclusieve rondleiding Klein Veldekens

14u00

Welkom bij Wonen In België
door Anneleen Vandenberk, Wonen In België

14u15

Carol Riské, Algemeen Directeur Astor
Kwaliteitsvolle en betaalbare (zorg)woningen

14u45

Michiel Verhaegen, Initiatiefnemer Astor
Circulair pilootproject met kleinschalige woonzorgfilosofie

15u15

Stéphanie Lomme, Country Manager Belgium Aedifica
Housing with care

15u45

Nawoord door Anneleen Vandenberk, Wonen In België

16u00

Afsluitend netwerkmoment

Locatie
Astor - Klein Veldekens
Groenhuis 55, 2440 Geel
Parkeren
U kan parkeren in de ondergrondse
parking van Klein Veldekens.
Volg de bewegwijzering ‘P ASTOR’
Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
directie- en managementleden
uit de vastgoed- en zorgsector,
investeerders, projectontwikkelaars,
(interieur)architecten, operatoren,
ingenieurs- en adviesbureaus,
beheerders, steden en gemeenten,
aannemers.
Deelname is gratis, maar het aantal
deelnemers is beperkt.
Schrijf u dus snel in.

Klik hier om in te schrijven

Wonen in België (WIB) is de business community voor de professionele residentiële markt in België.
De residentiële markt is het grootste marktsegment met ruim 677 miljoen m² oppervlakte en volop in verandering.
Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar vooral ook voor nieuwe kansen.
Creatieve bouwoplossingen ontstaan door interactie en discussie tussen deskundigen. Wonen In België brengt de
business community van experts actief in residentieel en zorgvastgoed, woningbouw en stadsontwikkeling samen
tijdens boeiende inspiratiesessies om de vindingrijkheid aan te wakkeren en vernieuwende ideeën te triggeren.
Deze kruisbestuiving leidt tot creatieve en kwaliteitsvolle woon- en leefconcepten voor alle leeftijden.
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