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Persbericht

Beste journalist,
Beste redactie,

Zorggroep Orion licht aanvang bouw en ambities ontwikkeling
ontmoetingscentrum toe aan buurtbewoners in Schorvoort.
Zorggroep Orion start in de loop van
mei met de bouw en ontwikkeling
van een ontmoetingscentrum in
Schorvoort. Op woensdag 16 mei,
tussen 16 en 19 uur kregen de
buurtbewoners informatie over de
toekomstplannen van dit project en
de fasering van de werken. Plaats van
afspraak is het bouwterrein waar het
ontmoetingscentrum zal gebouwd
worden.

Zorggroep Orion heeft al langer plannen voor een ontmoetingscentrum in Schorvoort. Een plaats waar
mensen samen kunnen komen bij een drankje of lunch. Een plaats waar mensen deel kunnen nemen aan tal
van activiteiten. Dit valt niet te realiseren zonder de buurtbewoners zelf. Alle buurtbewoners werden
uitgenodigd op een infomoment waar ze informatie krijgen over de bouwplannen en de inhoud van dit
project.
WAT GEBEURT ER IN EEN ONTMOETINGSCENTRUM?
Het ontmoetingscentrum wordt erkend als een lokaal dienstencentrum. Concreet betekent dit dat de
ontwikkeling van dit centrum zicht moet houden aan een welbepaalde inhoud, werking en infrastructuur. Men
mag onder meer het volgende verwachten in Schorvoort: activiteiten waar iedereen welkom is, toegankelijk
voor iedereen. Een warme maaltijd 's middags tegen democratische prijzen, een ontmoetingscentrum waar
mensen aan democratische prijzen iets kunnen dringen doorheen de dag, vormingen, ontspannende
activiteiten en infomomenten. Er wordt een vrijwilligerswerking uitgebouwd. Mensen kunnen met vragen rond
zorg, hulpverlening en dienstverlening terecht in het ontmoetingscentrum. Het centrum zal minimaal 32 uur
per week open zijn.
EEN ONTMOETINGSCENTRUM IN SCHORVOORT, SAMEN MET DE BUURTBEWONERS
Tijdens het infomoment kregen de buurtbewoners de mogelijkheid om zich in te schrijven om mee te denken
tijdens een aantal sessies rond de werking en inhoud van dit ontmoetingscentrum. Ze kregen ook uitleg over
vrijwilligerswerking en de mogelijkheid om zich hier voor in te schrijven. Een opvallend buitenbeentje op deze
ontmoetingsdag was ook het feit dat er een kunstwerk voorzien wordt voor het ontmoetingscentrum. Samen
met Turnhouts cartoonist Gie Campo konden buurtbewoners aangeven welke waarden van Schorvoort ze
hierin wilden terugvinden. Een creatieve briefing voor de toekomstige kandidaat-kunstenaars...
BOUWWERKEN VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM STARTEN EIND MEI
De bouwheer, nl. Zorggroep Orion, architekt en aannemer waren tevens ter beschikking met meer uitleg over
het ontwerp van het gebouw en het traject van de bouwwerken. Het ontmoetingscentrum omvat ruimtes die
polyvalent gebruikt kunnen worden voor en door de buurt. Het omvat een grote ruimte die afhankelijk van de
noden ook onderverdeeld kan worden in verschillende, kleinere ruimtes. Specifieke aandacht is besteed aan de
integratie van het gebouw in de omgeving. Het gebouw past in de huidige architectuur van Schorvoort en
nodigt uit tot bezoek door de buurtbewoners. Men mikt op eind mei 2019 voor de de feestelijke opening van
dit nieuwe ontmoetingscentrum.
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