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Verken de Triamant-buurt in Velm op zondag 22 mei
Triamant Haspengouw neemt deel aan Open Wervendag 2016
VELM – Triamant Haspengouw neemt deel aan Open Wervendag en zet op zondag 22 mei haar werfomheining open
voor het grote publiek. Sinds de officiële opening in 2010, is deze Zuid-Limburgse Triamant-buurt inmiddels aan
haar derde en laatste bouwuitbreiding toe. Er komen nog eens 60 appartementen en 5 gezinswoningen bij. Eenmaal
de werkzaamheden zijn afgerond, zullen er zo’n 300 mensen bij Triamant Haspengouw kunnen wonen.
Samen ouder worden in één en hetzelfde appartement met je partner, toffe tweelingbroer of tante Tina in een rolstoel? Dat
kan bij Triamant Haspengouw, een unieke woon- en leefoplossing voor jong en oud. In deze buurt kan iedereen een leven
lang wonen mét de zekerheid dat professionele zorg beschikbaar is, ook ’s nachts en in het weekend. Binnen een volledig
aangepaste infrastructuur kunnen Triamant-buren vertrouwen op elkaar en op de warme begeleiding van zorgprofessionals
en vrijwilligers. Uitgangspunt is hier: tot je laatste dag kunnen leven zoals je dat zelf wenst.
Op dit moment telt Triamant Haspengouw 62 appartementen voor jong en oud, naast 132 ruime woonzorgstudio’s, een
zwembad, tal van ontmoetingsplaatsen, een buurtwinkel, kapsalon, kasteelpark en hotel-brasserie l’O de Vie met
toegankelijkheidslabel A+. In oktober 2015 startte bouwfase III met nog eens 60 appartementen en 5 gezinswoningen.
De werken zijn al enkele maanden op kruissnelheid en verlopen voorspoedig. Elke dag volgen tal van Triamant-bewoners
en geïnteresseerden de vorderingen op de voet, van op hun terras of van achter de werfomheining. Op Open Wervendag
krijgt iedereen de kans om ook effectief de werf te betreden. Tussen 10 en 17 uur kijkt men als bezoeker mee door de unieke
bril van alle partijen die bij de bouw betrokken zijn: de architect licht zijn visie toe, aannemer Atro wijst op de technieken die
werden toegepast en bouwheer Triamant staat u te woord bij al uw vragen over huren of intekenen op één van de
woonentiteiten. De oplevering van de nieuwe appartementen en gezinswoningen is voorzien tegen juli 2017. Wie interesse
heeft, kan contact opnemen met Mario Vermaelen op het nummer 0472 806 811.
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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 buurtrealisatie 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 werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

