
 

 

  
 

     
 

 
 

 

Residentie Bellevue-Gavere 
 

 

Beschrijving van de woning en de omgeving 

In het centrum van Gavere, gelegen aan de markt, verhuren wij een aantal 

nieuwbouwappartementen die deel uitmaken van de Residentie Bellevue-Gavere. Voor meer 

informatie kan je terecht op de website http://www.assistentieflats.com/. 

Zowel de één- als de tweeslaapkamer appartementen kosten 600€/maand, exclusief de 

kosten van nutsvoorzieningen. Deze zijn toegerust volgens de laatste richtlijnen wat betreft 

comfort en veiligheid. Er zijn voorlopig enkel één-slaapkamerappartementen beschikbaar.  

 
De centrale ligging 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. 
 
Het hoofddomein van Zonnehoeve|Living+ bevindt zich op een drietal kilometer afstand in 
Eke. Op het domein situeren zich diverse wooneenheden, een dagactiviteitencentrum en het 
maatwerkbedrijf Zonnehoeve|Production.  
 

De in samenwerking met residentie Bellevue geboden zorg, het basisondersteuningspakket, 
bedraagt 4 zorggebonden punten op jaarbasis voor 1 persoon.  
 

 
Welke ondersteuning kunnen wij je bieden? 
Naast het basisondersteuningspakket (o.a.  medische thuisverpleging, 24u/24u noodoproep, 

receptieservice van maandag-vrijdag, parking bovengronds, gebruik foyer voor feestjes, ...) 

biedt de begeleiding van Zonnehoeve|Living+ zorg op jouw maat.  

 

Je kan op ons beroep doen om samen met jou en voor jou belangrijke personen te 
onderzoeken welke ondersteuning je wenst of nodig hebt op verschillende levensdomeinen 
(mobiliteit, werk, vrije tijd, relaties,…). Een persoonlijke begeleider (PB) staat jou bij in het 
bieden van de gepaste ondersteuning.  Waar nodig werken we samen met andere diensten 
(gezinshulp, huisarts, OCMW…). 
 

 
Is deze woonvorm geschikt voor jou? 
Je beschikt over een persoonsvolgend budget of je bent in staat de bijhorende 
begeleidingskosten te dragen.  
 
Je beschikt over de nodige financiële middelen om de woon-en leefkosten te betalen. 

 

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 

http://www.assistentieflats.com/


 

 

  
 

     
 

 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) zinvol invullen. 
 

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

http://www.zonnehoeve.be/

