
 

 

  
 

     
 

 
 

 

Woonondersteuning 
 

 
Omschrijving van de woning en de omgeving:  
 
In het centrum van Gavere, in een rustige straat en vlakbij de markt, verhuren wij een 
aantal nieuwbouwstudio’s in de Liefkenswegel. De studio’s bevinden zich in twee aan elkaar 
palende huizen, met 3 studio’s per woning, 1 op het gelijkvloers en twee op de 1e 
verdieping.  
 
De niet gemeubelde studio’s variëren van indeling en grootte.  
 

 2 studio’s op de 1e verdieping, beperkt in oppervlakte, waarbij alle woonfuncties 
(keuken, woon en–slaapkamer, douchecabine) in dezelfde ruimte ondergebracht zijn, 
met een gescheiden toilet. 

 2 studio’s op de 1e verdieping bestaande uit 2 aparte kamers: 1 kamer met de keuken 
en een tweede met het sanitaire gedeelte, en een apart toilet. 

 2 grotere studio’s op het gelijkvloers met open keuken, leef -en slaapruimte en een 
aparte badkamer met douche en toilet. Persoonlijk terrasje en tuintje. 

 
Alle studio’s beschikken over de nodige aansluitingen voor TV en internet.  
Er is geen lift aanwezig. 
 
De huurprijzen bedragen €250, €320 en €400 exclusief EGW.  
 
De centrale ligging van de studio’s in het centrum van Gavere biedt een vlotte 
toegankelijkheid tot diverse diensten: winkels, ontspanning (bibliotheek, 
sportfaciliteiten,….), openbaar vervoer (bushaltes,… ). Op 2 km afstand bevindt zich het 
treinstation Gavere-Asper. Er is een goede verbinding met het openbaar vervoer naar Gent, 
Oudenaarde, Deinze, De Pinte. 
 
Een drietal kilometer verderop bevindt zich het hoofddomein van Zonnehoeve|Living+. Op 
het domein situeren zich diverse wooneenheden, een dagactiviteitencentrum en het 
maatwerkbedrijf Zonnehoeve|Production.  
 
Zonnehoeve|Living+ voorziet in het dagactiviteitencentrum (DAC) verschillende activiteiten 
voor cliënten die niet in loondienst kunnen werken.  Het centrum biedt een heel gevarieerd 
aanbod met arbeidsmatige, belevingsgerichte en bewegingsactiviteiten aan.  Enkele 
mogelijkheden zijn:  kunstatelier, semi-industrieel werk, biotuin, senso, allerlei sporten 
(paardrijden, zwemmen, …), jobcoaching,… 
 

 
Welke ondersteuning kunnen we je bieden: 
De bewoners die in de studio’s van de Liefkenswegel wonen, worden begeleid door ‘het 
mobiel team’. Zij staan overdag in voor de permanentie en er kan op hen beroep gedaan 
worden voor elke vorm van ondersteuning, zowel collectief als individueel.  
’s Nachts kan er in geval van nood beroep gedaan worden op de begeleiding van een 

Zoek je een woning waar je kunt genieten van de ondersteuning die jij nodig hebt en 

belangrijk vindt? Lees even verder wat wij te bieden hebben: 

 

Waar een beperking geen handicap hoeft te zijn 



 

 

  
 

     
 

 nabijgelegen wooneenheid.  
 
Samen met jou en jouw familie, vrienden,… onderzoeken we voor verschillende 
levensdomeinen (mobiliteit, werk, vrije tijd, relaties,…) wat goed gaat en wat de zaken zijn 
waarbij je wat hulp kan gebruiken en wie je die hulp dan kan bieden. Je krijgt ook een 
persoonlijke begeleider (PB) die je helpt om wensen en persoonlijke doelen te verwoorden 
en te realiseren.  De begeleiders worden allen ondersteund door een teamcoach en een 
coördinator. 
 
Daarnaast staat er een multidisciplinaire dienst ter beschikking om mee de kwaliteit van 
jouw leven te bewaken: orthoagogen, medewerkers van de medische en sociale dienst, een 
kinésist, een logopedist. Daarnaast wordt er samengewerkt met reguliere diensten zoals 
thuisverpleging, kinesitherapie aan huis, huisarts, … 

 
Volgens jouw mogelijkheden en interesses zoeken we een gepaste invulling van de dag. Dit 
kan bijvoorbeeld betaalde tewerkstelling zijn of dagbesteding in ons dagactiviteitencentrum 
(DAC). 

 
 
Is deze woonvorm geschikt voor jou? 
Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat toelaat om hier te komen wonen of je bent 
in staat de bijhorende begeleidingskosten te dragen.  
 
Je beschikt over de nodige financiële middelen om de woon-en leefkosten te betalen. 
 
Je bent voldoende zelfredzaam op vlak van verzorging, mobiliteit, huishouden,… Je hebt 
hierbij slechts beperkte, geen continue ondersteuning nodig.  
 
Je kan hulp inroepen indien nodig. 
 
Je kan jouw dag (al dan niet met begeleiding van ons) zinvol invullen: in loondienst, 
atelierwerking, … 
 

 
Wil je nog meer weten? 
 
Neem dan zeker een kijkje op onze website www.zonnehoeve.be en neem contact op met 
onze sociale dienst op het nummer 09/330.17.97 of mail naar 
ZLSocialedienst@zonnehoeve.be 
 

http://www.zonnehoeve.be/
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