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P&V Verzekeringen investeert in woon- en leefsite “Triamant Haspengouw”
“Alles-onder-één-dak” flat biedt bewoner naadloze overgang
Brussel, 7 oktober 2014. P&V Verzekeringen investeert in het woonzorgproject Triamant Haspengouw te Velm, SintTruiden. Deze woonzorgsite staat model voor toekomstgerichte woonvormen in Europa. De exploitatie wordt verder
uitgebouwd door initiatiefnemer Triamant.
Een week nadat een enthousiaste Minister Jo Vandeurzen de tweede fase van Triamant Haspengouw opende, pakt
Triamant opnieuw uit met nieuws. P&V Verzekeringen investeert quasi 12 miljoen euro in het toekomstige derde deel van de
open woon-en leefoase te Velm onder vorm van een vastrentende erfpachtformule. Eerder reeds investeerde haar
concullega Ethias 36 miljoen euro in twee opeenvolgende fasen.
Uitgaande van de menselijke autonomie ondersteunt Triamant een vitale levensstijl en levert tegelijk een breed aanbod aan
à la carte zorg en diensten voor acuut en chronisch zorgbehoevenden. De alles-onder-één-dak flats van de derde fase laten
mensen evolueren doorheen hun gezondheidsfasen. Een opgetogen Minister van Welzijn Jo Vandeurzen onderstreept
publiekelijk : “Triamant slaagt erin om telkens weer de toekomst uit te denken en het toekomstig beleid vandaag reeds vorm
te geven in de praktijk. Wat een visie. Dit is de state-of-the-art van zorgend Vlaanderen”.
Met de toezegging van P&V staat nu de derde fase in de startblokken. Twee nieuwe kwaliteitsgebouwen van 5.600 m2
zullen nog eens 61 flats en 5 woningen voor gezinnen met jongere kinderen toevoegen. Door de hogere ligging hebben
deze flats een fantastisch panorama over de omgeving. Na voltooiing van deze derde fase in de zomer van 2016 zullen op
de ganse site 320 mensen wonen.
De bestaande Triamantsite omvat vandaag reeds naast 63 flats en 132 woonzorgstudio’s een brede waaier aan diensten en
faciliteiten zoals onder meer sportmogelijkheden met zwembad, een winkel, een Grand Café in het kasteel en
zorghotelfaciliteiten in B&B formule. De twee eerste fases omvatten een ontwikkeling van ca. 21.000 m2 en geven de
mogelijkheid aan 220 mensen om daar te wonen. Een geheel van 86 woonzorgstudio’s onder rusthuisformule werden recent
toegevoegd.
Triamant innoveert onophoudelijk. Zo lanceerde Triamant voorheen als eerste het ecologisch bouwen in de zorghuisvesting
in Vlaanderen. Daarnaast was zij voorloper in het realiseren van de levenslang wonen principes van drempelloos bouwen op
zulk een grote schaal. Tegelijk pionierde Triamant met zorgtoerisme in dit land, met de eerste 8 zorghotelkamers die mede
de steun kregen van Toerisme Vlaanderen. Een groot project rond “community building” staat in de steigers : Het versterken
van het gemeenschapsgevoel en een plek waar vereenzaming geen kans krijgt. Telkens wordt gekozen om de middelen te
herinvesteren in maatschappelijk verregaand vernieuwende deelprojecten.
De maatschappelijke uitdaging van de vergrijzing en het gebrek aan alternatieven in de markt zette Triamant aan tot het
uitwerken van een unieke totaaloplossing. Triamant staat voor “Better Place, Better Life” : open betaalbare woon- en
leefoases met het oog op langer gezond en gelukkig leven. Velm fase III is zulke “plek-met-een-ziel”. Triamant Haspengouw
wordt als model beschouwd voor de inrichting en de exploitatie van toekomstgerichte woon- en leefomgevingen met
bijzondere aandacht voor ouderen en werd hiervoor meermaals met nominaties bekroond.
Meer informatie en foto’s
P&V, Marnic Speltdoorn, P&V, +32 2 250 92 09, marnic.speltdoorn@pvgroup.be
Triamant, Jo Robrechts, +32 475 245 245, jo.robrechts@careforlife.be
Over Triamant : [www.triamant.be]
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 Belg op zoek naar zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Triamant
Haspengouw, gelegen te Velm (Sint-Truiden) is het vlaggenschipproject dat haar eerste fase lanceerde eind 2010. De groep Triamant kent de laatste 5 jaar een gemiddelde
jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 60 medewerkers betrokken bij de conceptontwikkeling, realisatie en operationele uitwerking van
Triamant.
Over P&V :
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en
instellingen via verschillende merken en distributiekanalen. [www.pv.be | www.actel.be | www.VIVIUM.be | www.arces.be]
•
De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten. Onder het merk ACTEL commercialiseert P&V ook een direct
aanbod via internet, callcenter en partnerships met autoconstructeurs.
•
De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
•
De dienst Institutionele Klanten heeft een intern commercieel team dat rechtstreeks werkt met klanten uit de publieke en non-profitsector. Deze dienst biedt
oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
•
ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen in de P&V Groep.

