
Christelijk tehuis nu op losse schroeven 
Ondanks de overweldigende belangstelling staat de bouw van het christelijk woonzorgcentrum voor ouderen in Apeldoorn op losse 
schroeven. ,,We maken ons grote zorgen,’’ zegt initiatiefnemer Hans Leune. 
 
In maart dit jaar kondigde hij de realisatie het woonzorgcentrum in de Stentor aan. Dit zou moeten komen op de plek van het 
gesloopte Juliana ziekenhuis aan de Sprengenweg hoek Koning Lodewijklaan. Inmiddels hebben zich al 250 echtparen en 
alleenstaande 55-plussers opgegeven. Voorwaarde is dat de gegadigden zich kunnen vinden in de christelijke identiteit. Het plan is 
afkomstig van tien protestantse kerken in Apeldoorn. 
“Ook leden van andere kerken hebben zich aangemeld,’’ zegt Leune, “dat is prima. En elke week melden zich weer nieuwe 
kandidaten aan.’’ 
Zoals deze krant donderdag meldde hangen er donkere wolken boven het totaalproject dat Estea (Ede) en grondeigenaar 
Bouwinvest (Amsterdam) op het 4,5 hectare grote terrein tot stand willen brengen. 
De gemeente heeft namelijk zeventig à tachtig procent van dit plan (waaronder verder een medisch centrum, kinderdagverblijf 
Imme, Gelre’s prikpoli èn zestig laagbouwwoningen) goedgekeurd. Maar de overige 20 à 30 procent niet. Dat betreft uitgerekend 
het christelijk bejaardenhuis en andere woonzorgvoorzieningen. 
�Nu zijn er al 250 kandidaten voor christelijk woon-zorgcentrum. Maar met de gemeente is het nog niet rond. 
 
Wethouders zijn blij met plan maar willen wel financiële zekerheid 
Bij de gemeente Apeldoorn zeggen de verantwoordelijk wethouders Olaf Prinsen en Nathan Stukker dat zij ‘heel blij’ zijn met het 
initiatief van Estea en Bouwinvest en hun grootschalige invulling van het terrein van het voormalige Juliana ziekenhuis. Maar zij 
vrezen wel dat er voor de gemeente bepaalde financiële risico’s aan kleven. Daarom willen ze eerst goed overleggen met de 
initiatiefnemers alvorens volledig groen licht te geven. De gemeente loopt namelijk risico omdat veel zorgtaken worden 
overgeheveld 
vanuit de Rijks AWBZ naar de gemeentelijke WMO. “Het is heel ingewikkeld, het moet allemaal goed doorgesproken worden. Maar 
we willen een oplossing; wat ons betreft staat het absoluut niet op losse schroeven, ook het christelijk ouderencentrum niet, aldus 
de wethouders. De gemeente heeft echter geen trek om ‘er op termijn flink bij in te schieten.’’ 
Hans Leune (oud-redactiechef Reformatorisch Dagblad en oud SGP-gemeenteraadslid in Apeldoorn) zit als initiatiefnemer erg met 
de kwestie in de maag. “Er zijn zoveel mensen die belangstelling hebben voor het christelijk genormeerd ouderencentrum.’’ Een 
groot aantal mensen vanuit de kerken staat volgens hem klaar om in dit centrum als vrijwilliger aan de slag te gaan. “Daarmee 
wordt overheidsgeld uitgespaard.’’ Hij wijst er op dat volgens zijn plannen er 40 tot 60 appartementen komen voor ouderen die in 
principe géén zorg nodig hebben, naast 34 kamers voor mensen met intensieve zorg, zoals dementerenden. “Voor een groot deel 
speelt het zorgkostenprobleem dus helemaal niet.’’ 
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