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SOVAK breidt uit in Zevenbergen 
ZEVENBERGEN – Gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK gaat per 1 september de locatie 
Stationsstraat huren van woningcorporatie Woonkwartier en samen onderzoeken zij de 
mogelijkheden voor een intensievere samenwerking. Daarmee zetten beide partijen een flinke 
stap richting uitbreiding van woon- en zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking 
in Zevenbergen. Om dit voornemen te bekrachtigen ondertekenden beide partijen afgelopen week 
een intentieverklaring. 
 
Stationsstraat 
Het eerste zichtbare resultaat van de samenwerking volgt al in september. Na een grondige 
renovatie start SOVAK een nieuwe locatie in de Stationsstraat. Het pand, dat eigendom is van 
Woonkwartier, biedt straks met tien studio's een nieuw (t)huis voor evenveel mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
Lokaal gezicht 
Met woningen aan de Lindonk is SOVAK geen onbekende in het Zevenbergse straatbeeld. Marie-
Louise van der Kruis (Voorzitter Raad van bestuur SOVAK): "Wij zijn een 
gehandicaptenzorgorganisatie met een lokaal gezicht. We kijken en luisteren goed naar de wensen 
van onze cliënten. Dichtbij je wortels blijven, de plek waar je vandaan komt of waar je naasten 
wonen, is daarbij ontzettend belangrijk. Maar ook een eigentijdse woonplek waar je zelf regie hebt 
over je eigen leven. Met Woonkwartier hebben we een partij gevonden waarmee we dit samen vorm 
willen gaan geven." 
 
Nieuwbouw 
Om aan de toenemende vraag te voldoen onderzoeken SOVAK en Woonkwartier de mogelijkheid om 
behalve in de Stationsstraat, ook samen te starten met nieuwbouw in Zevenbergen en omgeving. 
Ruud van den Boom (Directeur-Bestuurder Woonkwartier): "Wij zijn blij met de ondertekende 
intentieovereenkomst. Als woningcorporatie zijn wij er juist ook voor het huisvesten van specifieke 
doelgroepen. Door de samenwerking met SOVAK te intensiveren kunnen we de Stationsstraat 
behouden voor deze  doelgroep en daarnaast samen onderzoeken hoe de vraag naar meer maatwerk 
voor woon-zorgcombinaties gerealiseerd kan worden.” 
 
Over SOVAK 
SOVAK biedt individuele op maat gesneden diensten aan mensen met een verstandelijke beperking 
in West-Brabant. Ruim 900 medewerkers en 500 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste 
ondersteuning te bieden aan de 700 cliënten van SOVAK. Kijk voor meer informatie: www.sovak.nl 
 
Over Woonkwartier 
Woonkwartier is een middelgrote woningcorporatie in West-Brabant. Woonkwartier beheert zo'n 
9.500 verhuureenheden in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en 
Steenbergen. Dit doen zij vanuit een grote lokale betrokkenheid Kijk voor meer informatie op 
www.woonkwartier.nl  

http://www.sovak.nl/
http://www.woonkwartier.nl/
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: 

- Fabian de Rond, medewerker communicatie Woonkwartier: communciatie@woonkwartier.nl 
/(0168) 35 00 00 

- Jeroen Rempt, communicatie specialist SOVAK: communicatie@sovak.nl / 088 – 35 20 100 

mailto:communicatie@sovak.nl

