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Beste omwonende van appartementencomplex Vaartdreef en verzorgingshuis ‘t Seghe 
Waert, 
 
Deze nieuwsbrief is speciaal voor u, als omwonenden van de appartementen en het 
verzorgingshuis aan de Vaartdreef. We informeren u graag over de voortgang van de 
plannen voor de toekomst van de appartementen Vaartdreef en verzorgingshuis ’t Seghe 
Waert. Daarnaast informeren we u over de tijdelijke bewoners van het gebouw. 
  
Toekomstplannen 
Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel beweging is “in” en “rondom” het verzorgingshuis en 
appartementencomplex aan de Vaartdreef. Op dit moment is Vidomes, in samenspraak met 
een afvaardiging van bewoners uit de appartementen, mogelijke scenario’s aan het bekijken 
voor de toekomst van hun gebouw en de locatie. Deze scenario’s moeten goed aansluiten 
bij de wensen van de bewoners en de omgeving. We bevinden ons nog in de oriënterende 
fase, waardoor we nog niet concreet kunnen aangeven hoe we de toekomst van het gebouw 
zien.  
 
Verhuisbewegingen 
Fundis huurde tot eind december verzorgingshuis ‘t Seghe Waert en is inmiddels vertrokken 
uit het gebouw. Vidomes wil het gebouw niet leeg laten staan en verhuurt daarom vanaf 
heden een deel van het gebouw aan andere zorgpartijen. Daarnaast blijft Fonteynenburg, 
een deel van het gebouw huren en blijft vrijwel hetzelfde aantal cliënten gehuisvest. Het 
verplegend personeel van Fundis blijft de gehuurde kamers in gebruik houden. Zij blijven 
naar verwachting tot eind 2019 in het gebouw wonen. Daarnaast gaat per 1 maart Ipse 
gebruik maken van het gebouw. Tevens wordt een gedeelte tijdelijk verhuurd in het kader 
van de leegstandswet. Hiervoor zit een beheerder van Interveste in het gebouw, die toezicht 
houdt. 
 
Voortgang 
Op dit moment vinden er veel overleggen plaats met de klankbordgroep, gemeente, 
technische specialisten en belanghebbenden. Als de plannen concretere vormen beginnen 
aan te nemen, zullen we u hierover informeren.   
 
Parkeren 
Er wordt gekeken naar aanpassing van de parkeerplaats, voor de bewoners van 
verzorgingshuis ‘t Seghe waert. Aanpassing zou gericht zijn op uitbreiding van het aantal 
parkeerplekken voor bewoners van ’t Seghe Waert en Vaartdreef.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via 
Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons 
op via 088 - 845 66 00. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam Vaartdreef – ’t Seghe Waert 


