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Beschermd wonen Reinier vanArkel,  locatie Schijndel 
Bestuurders stemmen niet in met sluiting van de locaties en zijn in onderhandeling 

 

 

De bestuurders van de regiogemeenten Meierij zijn overvallen door het bericht dat de GGZ-instelling 

Reinier van Arkel voornemens is om per 1 april haar activiteiten met betrekking tot Beschermd Wonen 

locatie Schijndel en het dagactiviteitencentrum ’t OnderdaC te staken. Beschermd wonen is al sinds 

jaar en dag in Schijndel gepositioneerd en veel bewoners zien Schijndel als hun thuis. Bestuurders 

stemmen daarom ook niet in met sluiting van de locaties en collectieve verplaatsing van de bewoners 

naar andere woonplaatsen. Zij gaan verkennen of lokaal maatwerk haalbaar is. 

 

Kort nadat het nieuws over de sluiting is overgebracht aan bewoners en medewerkers, zijn burgemeester Eugster en 

wethouder Witlox van gemeente Schijndel op bezoek geweest bij de Offenbachstraat. De boodschap die de 

gemeente de bewoners vlak voor kerst meegeeft is dat zij in onderhandeling is met Reinier van Arkel om te kijken 

naar de best passende oplossing.  

 

In het begin van het nieuwe jaar zal de gemeente, in samenspraak met de portefeuillehouders regio Meierij, om tafel 

gaan met bewoners, familie en ketenpartners zoals de woningbouwvereniging Huis&Erf, om te zoeken naar 

alternatieve zorgarrangementen en exploitatiemogelijkheden van de voorzieningen in Schijndel. Hierbij wordt 

gekeken hoe we een duurzame, cliënt-gerichte, lokale oplossing kunnen organiseren die binnen de regionale 

overeenkomst met de Centrumgemeente ’s-Hertogenbosch past. Begin februari hopen de gemeenten meer 

duidelijkheid te hebben over eventuele doorstartmogelijkheden.  
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Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente Schijndel, tel. (073) 544 08 04 
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