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Nieuw woonproject in Oirschot  
Op donderdag 18 juni is het startsein gegeven voor de realisatie van 24 appartementen 
voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de nieuwe Oirschotse 
woonwijk Ekerschot Noord. Dit project is een samenwerking tussen vereniging S.T.E.R. 
(Stap tot Eigen Ruimte), stichting ouderinitiatief Den Bongerd en zorgorganisatie Cello. 
Na jaren van intensief contact en voorbereiding is vandaag digitaal het moment 
gemarkeerd waarmee dit project uit de startblokken gaat. Wij zijn blij en verheugd dat de 
gemeente gehoor geeft aan de wens om in Oirschot ruimte te maken voor mensen met 
een beperking. 
 
Van betekenis zijn 
Mensen met een verstandelijke beperking moeten kunnen wonen, werken, leren en 
ontspannen net als ieder ander én midden in de samenleving. Zo werken we samen aan 
een goed leven. Omgekeerd zijn deze mensen door hun binding met Oirschot geen 
onbekenden; ze nemen actief deel aan het verenigingsleven en vrijetijdsclubs. De 
centrale ligging in Oirschot zal de aansluiting met de lokale samenleving bevorderen. 
 
Het plan 
In het project wordt woonruimte gerealiseerd voor 24 jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking.  Zij krijgen elk de beschikking over een tweekamer appartement 
en in het totale project zijn drie gezamenlijke huiskamers. 
Op dit moment wonen deze jongeren nog thuis, bij hun ouders. Met de realisatie van dit 
wooninitiatief krijgen zij een eigen plek waar ze een veilig, vertrouwd en geborgen thuis 
gaan vinden. Een thuis waarin iedere bewoner de mogelijkheid krijgt om zich verder te 
ontwikkelen. Zestien plekken worden gevuld door jongeren met een lichte verstandelijke 
beperking. En acht plekken door jongeren met autisme.  
 
Planning 
Nu definitief de locatie gevonden is in Ekerschot Noord wordt alles in gereedheid 
gebracht om medio 2021 met de bouw van de 24 appartementen en overige ruimten te 
starten. Naar verwachting wordt het wooninitiatief in het najaar van 2022 opgeleverd. 
 
   



Interesse? 
Voor geïnteresseerden die passen binnen de genoemde doelgroepen zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar binnen het wooninitiatief. 
Ook andere mensen die van waarde kunnen zijn voor deze jongvolwassenen, denk aan 
vrijwilligers, nodigen wij van harte uit om voor meer informatie te kijken op 
www.cello-zorg.nl 
www.sodenbongerd.nl 
of www.ster-wonen.nl of op facebook https://www.facebook.com/sterwonen/ 
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Noot voor de redactie 
Meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u krijgen bij Sam Schoonus, 
manager huisvesting & facilitaire services Cello, T 06 – 15 49 92 98 
Arjan van den Heuvel (S.T.E.R.) 0653244786 of Theo Stevens (Den Bongerd) E 
info@sodenbongerd.nl.   
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