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Aan de omwonenden van locatie De Hoop ggz / Pitstop (Weisshorn / Grand Combin),
In aansluiting op onze informatiebrief van november 2020 informeren wij u met dit schrijven over
de diverse ontwikkelingen omtrent onze locatie aan de Grand Combin / Weisshorn.
Start Polikliniek De Hoop ggz
Aan de Grand Combin-zijde is in juni 2021 de polikliniek gestart met een klein behandelteam. Na
een lange periode van voorbereiding is de begane grond en een deel van de eerste etage
geschikt gemaakt voor het ontvangen van cliënten en zijn er behandelkamers gerealiseerd. In
het najaar van ’21 zal het laatste deel van de eerste etage worden aangepakt. Meer informatie
vindt u op: www.dehoop.org/eindhoven
Groot onderhoud en beheer
Vanaf het najaar zal de tuin een grote opknapbeurt krijgen en wordt rondom het gehele gebouw
buitenverlichting aangelegd. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheden om het terrein buiten
kantooruren af te sluiten om ongewenst publiek geen ruimte te geven. Aandacht gaat verder uit
naar het vervangen van zonwering en waar nodig reparaties. Ook is er een huismeester
aangesteld als vaste contactpersoon voor huurders en gebruikers. Eventuele vragen die u heeft
kunt u stellen via eindhoven@dehoop.org.
Vaste gebruikers in het gebouw
Naast de activiteiten van De Hoop ggz is Stichting Pitstop nog steeds vaste gebruiker van het
gebouw. Daarnaast maken iedere zondag twee kerken gebruik van de grote zaal van Pitstop;
ook dit is een voortzetting van de al veel langer bestaande gebruiksrelatie. Het is Stichting
Pitstop toegestaan om haar ruimte in overleg met de verhuurder uit te lenen aan andere
gebruikers. Stichting Pitstop coördineert het gebruik door derden zelfstandig.
Toekomst Weisshorn-gedeelte
Op 1 december 2021 zullen de nu nog overgebleven huurders in het Weisshorn-gedeelte (1e
etage) zijn vertrokken. Conform bestemmingsplan mag vanaf 1 december 2021 uitsluitend in het
gebouw gewoond worden in relatie tot zorg. De gemeente Eindhoven is voor de volledigheid
gevraagd om akkoord te geven op de te volgen procedure en heeft dit akkoord ook versterkt.

Met ingang van december 2021 worden de 5 kamers, de gemeenschappelijke huiskamer en het
grote appartement op de 1e etage volledig gerenoveerd. We verwachten dat dit begin januari
2022 gereed zal zijn.
Het is ons voornemen op vanaf het voorjaar van 2022 aan de Weisshorn-zijde 5 kamers
beschikbaar te maken voor zorgwoningen. De beoogde doelgroep kan nog niet geheel
zelfstandig wonen en heeft een (lichte) zorg- en begeleidingsvraag. Met een zogenaamde IBindicatie (individuele begeleiding) zullen wij hier Ambulante Thuisbegeleiding geven met als doel
dat de bewoners binnen bepaalde tijd weer uitstromen naar een eigen wonen en zelfstandig (of
nog met begeleiding thuis) verder gaan. Het gebruik van middelen (alcohol en drugs) zijn –
overigens in het gehele gebouw – volstrekt verboden. Om 24/7 nabijheid aan de bewoners te
kunnen bieden zullen er in het gebouw zogenaamde kernbewoners wonen die straks onderdeel
zijn van de woonvorm. Zij vormen als informele zorg de aanvulling op de formele zorg en
functioneren daarbij als goede buur. De Hoop ggz werkt op al haar woonvormen in het land op
deze wijze bewezen succesvol.
In nauwe samenspraak met de gemeente Eindhoven en diverse ketenpartners worden
momenteel de voorbereidingen getroffen voor deze woonvorm die naar verwachting begin 2022
open zal gaan.
Verder in de toekomst kijkend verwachten wij dat de polikliniek sterk zal gaan groeien en valt het
te verwachten dat t.z.t. ook het Weisshorn-gedeelte bij de polikliniek getrokken zal worden met
twee entrees. Voor de woonvorm zal dan elders in Eindhoven een passende locatie worden
gevonden.
Tot slot:
Heel graag hadden wij u d.m.v. een informatiebijeenkomst in de voorgaande periode willen
ontmoeten; Corona is hier de grote spelbreker geweest helaas. Gelet op de nieuwbouwplannen
op het naastgelegen braakliggende terrein hebben we vernomen dat er binnen enige tijd een
gezamenlijke informatiebijeenkomst zal plaatsvinden, waar we uiteraard van harte aan willen
bijdragen. Wij zijn graag bereid om onze “grote zaal” hiervoor beschikbaar te stellen.
Met vriendelijke groet,
De Hoop ggz
Maarten Ouweneel
Manager Huizen van Hoop / Polikliniek Eindhoven
www.dehoop.org
www.huizenvanhoop.nl
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