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Vervallen verpleegstersschool onder de sloophamer
Triamant bouwt aan unieke alles-onder-één-dakformule
Op maandag 12 januari 2015 starten de sloopwerken aan de voormalige verpleegstersschool van Ronse. De
school zal wijken voor de realisatie van een vernieuwend woon- en leefproject voor verschillende generaties. De
uitzonderlijke graffitikunst op de muren – het werk van jong plaatselijk creatief talent – blijft bewaard.
Opdrachtgever en woonzorginnovator Triamant uit Turnhout wil de kunstwerken in haar nieuwe site, Triamant
Ronse, integreren.
Met de sloop van de verpleegstersschool verdwijnt ook een stukje Ronsese geschiedenis. In vroegere jaren vervulde de
school immers een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. Geleidelijk aan geraakten de gebouwen echter in verval.
De site werd een speeltuin voor regionale graffitikunstenaars met bewonderaars in binnen- en buitenland.
Woonzorginnovator Triamant wil de graffiti in de nieuwe site integreren. Met haar alles-onder-één-dakformule biedt
Triamant flats en studio’s aan met een volledig zorgteam ter plaatse. Bewoners kunnen rekenen op veel vrijheid en
autonomie, maar ook op professionele zorg en dienstverlening de klok rond. “Triamant brengt kleur in het leven van jong en
oud, in feite net zoals de graffiti”, zegt Jo Robrechts, voorzitter van Triamant. “Voor ons is deze uiting van jong creatief
talent dan ook heel symbolisch. Op onze site kunnen verschillende generaties onder één dak leven, met respect voor
ieders eigenheid.”
De sloopwerken vanaf maandag 12 januari vormen het startschot voor de bouwvoorbereiding van Triamant Ronse.
Binnenkort zal bekend zijn wanneer de aannemer met de bouwwerken van de 136 wooneenheden kan beginnen. De site
zal bestaan uit flats en studio’s, talrijke comfortdiensten, horecagelegenheid en zorg- en dienstverlening op maat van de
bewoners. Een gelijkaardige site met 195 woonheden werd reeds succesvol gerealiseerd in Velm bij Sint-Truiden. De
plannen voor twee andere Triamantsites – een in Geluwe en een in Sint-Maria-Oudenhove – bevinden zich in de laatste
fase voor de realisatie.
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OVER TRIAMANT
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en volledig aangepaste
infrastructuur en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen aan voor de doorsnee Vlaming op zoek naar
zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Vanuit de gedachte van autonomie wordt de klant-bewoner controle gegeven over de eigen levenskwaliteit
met het oog op een zo lang mogelijk vitaal en gelukkig leven. Triamant is een duurzaam impactbedrijf dat geïntegreerde buurtontwikkeling nastreeft.
De groep Triamant kent de laatste 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 90 medewerkers
betrokken bij de conceptontwikkeling, realisatie en operationele uitwerking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be

