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De smalste plek van Limburg waar je binnen korte tijd van België naar Duitsland
wandelt. Daar, in het Smalste Stukje Nederland, ligt Echt. Wie Echt bezoekt, heeft het

Echt

goede leven binnen handbereik: pittoreske dorpjes, schitterende natuur, lekker eten,

A2

fietsen en wandelen, kunst en cultuur. Echt is gelegen aan de A2 waardoor de steden
Duitsland

In Echt is ruimte om, in de hectiek van vandaag de

Dat mocht echter geen afbreuk doen aan de

dag, volledig te onthaasten. Een bijzondere plek in

karakteristieke uitstraling van het gebouw, die we

Limburg waar in hartje centrum een nieuw woon

zo veel mogelijk in stand hebben weten te houden.

zorgcomplex is gerealiseerd, ‘De Gendarmerie’.

De combinatie van het kenmerkend historisch

De Gendarmerie is gevestigd in het markante

karakter te samen met hedendaagse moderne

pand in het centrum van Echt waar voorheen de

architectuur vormen samen het nieuwe thuis voor

bereden politie jarenlang was gehuisvest.

haar toekomstige bewoners. De Gendarmerie

Vandaar de naamgeving. In korte tijd werd het

is dan ook klaar voor haar nieuwe bestemming!

pand in gereedheid gebracht om de nieuwe

Vanwege de centrale ligging zijn tal van faciliteiten

bewoners zo functioneel, veilig en comfortabel

en voorzieningen zoals de markt, winkels en het

mogelijk te laten verblijven.

station, op loopafstand.

weg

Noo
rd

Maastricht

Roermond, Maastricht en Eindhoven snel en makkelijk bereikbaar zijn.

Rijks
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De Gendarmerie

ECHT

VOORGEVEL

BINNENGEVEL

ACHTERGEVEL

‘DE GENDARMERIE’ TE ECHT
Over Privézorg Limburg

persoonlijke wijze van zorg verlenen, volledig gericht

Privézorg Limburg, in 2015 opgericht door Roger

op het specifieke individu. Waar nodig één op één,

Bekkers en Ruurd van der Goot, is een jonge,

met telkens een vertrouwd gezicht.
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looppoortje
naar centrum

dynamische, flexibele zorgorganisatie die sterk
de nadruk legt op kleinschaligheid en persoonlijke

Als toevoeging bij Privézorg Limburg staat Powered

aandacht. De pijlers van Privézorg Limburg

by Proteion. Proteion, een middelgrote zorgorgani

bestaan uit thuiszorg, verpleeghuiszorg en

satie actief in Noord- en Midden-Limburg, fungeert

dagbesteding. Lijnen met de eerstelijnszorg zijn

als ondersteunende dienst, als backoffice van

kort. Fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist

Privézorg Limburg.

parkeervakken

plantvak

organisatie zijn, maar dat is geenszins het geval.

Privézorg Limburg opent
expertisecentrum voor ouderenzorg

We zijn een reguliere zorginstelling waarop de gang

Medio 2020 opent Privézorg Limburg een nieuwe

bare ziektekostenvergoedingen van toepassing zijn.

zorglocatie, De Gendarmerie, in hartje Echt.

Al onze diensten worden dus volledig vergoed door

Het wordt een uniek expertisecentrum voor oude

uw zorgverzekering. De term privézorg heeft binnen

renzorg. Privézorg Limburg zal in De Gendarmerie

onze organisatie betrekking op de intensieve en

een eigen kantoorruimte in gebruik nemen.

De naam impliceert wellicht dat we een privé

Nieuwe Markt

en diëtist zijn makkelijk inzetbaar.

berging, scootmobiel
en fietsen
plantvak

gazon

De Gendarmerie

LINKER ZIJGEVEL

PLATTEGROND VAN
HET GEHELE PERCEEL
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Peijerstraat

Pepijerstraat
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55
Samen oud worden

en comfort om prettig en veilig te kunnen wonen.

Interesse?

De Gendarmerie is gevestigd in een volledig

Voorts zijn er vanwege de centrale ligging tal

Kijk voor meer informatie over De Gendarmerie en

gerenoveerd pand in het centrum van Echt.

van faciliteiten en voorzieningen op loopafstand.

Privézorg Limburg op www.degendarmerie.nl en

Het betreft dertien luxe (zorg)appartementen, in

Ruurd van der Goot: ‘Het unieke aan De Gendar

www.privezorglimburg.nl. Roger Bekkers is binnen

afmeting variërend van 55 tot 80 vierkante meter.

merie is dat het de functie heeft van expertise

de organisatie verantwoordelijk voor alle aspecten

Roger Bekkers, samen met Ruurd van der Goot

centrum. Dat betekent concreet dat alle disciplines

die met huisvesting te maken hebben.

oprichter en eigenaar van Privézorg Limburg,

die betrekking hebben op ouderenzorg hier zijn

geeft tekst en uitleg. ‘De Gendarmerie is met name

samengebracht onder één dak. De Gendarmerie is

bestemd voor echtparen waarvan een van de

gekoppeld aan praktijkondersteuners, huisartsen,

partners een Wlz-indicatie voor verpleeghuiszorg

logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtiste,

heeft of die op korte termijn zal ontvangen óf een

thuiszorg, maatschappelijk werk, wijkverpleeg

indicatie voor thuiszorg heeft. In het eerste geval

kundigen, specialist ouderenzorg en case

is het in Nederland helaas regel dat de echtelieden

managers. Dat is uniek in de regio.

uit elkaar worden gehaald. Dat vinden wij echter

Bewoners kunnen bovendien op vastgestelde

niet meer van deze tijd, zelfs onverteerbaar.

tijden deelnemen aan dagbestedingsactivi

De filosofie binnen Privézorg Limburg is om

teiten, zowel individueel als in groepsverband.

mensen in een dergelijke situatie juist bij elkaar

Zorgprofessionals begeleiden alle activiteiten

te laten, ze samen oud te laten worden, voorzien

en uitstapjes.’ Roger Bekkers vult aan: ‘Behalve

van alle zorg. Verpleeghuiszorg in de thuissituatie

dagbesteding regelt Privézorg Limburg eveneens

kan immers bijdragen aan een betere genezing.

thuiszorg voor cliënten. We werken met kleine,

Overigens kunnen ook alleenstaanden met een

zelfstandige teams. Lijnen zijn dus kort en duidelijk.

zorgvraag een aanvraag indienen voor een van de

De cliënt heeft altijd een vaste medewerker als

(zorg)appartementen.’

aanspreekpunt. Thuiszorg kan bestaan uit
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persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg,

6114 CP Susteren

Alle disciplines onder één dak

huishoudelijke zorg of een combinatie van

T 046 - 202 00 03

De (zorg)appartementen zijn ruim van opzet en

genoemde zorgtaken. Ten aanzien van thuiszorg

E info@privezorglimburg.nl

daarom bijzonder geschikt voor echtparen of

zijn we voornemens in de gemeente Echt-Susteren

I www.privezorglimburg.nl

koppels. Iedere bewoner heeft voldoende privacy

meerdere ochtend- en avondroutes op te zetten.’

I www.degendarmerie.nl
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TYPE A

BEGANE GROND


lift

A

Badkamer
< 2670>

< 1430>

< 6785 >

Slaapkamer

< 3470 >

Woonkamer /
keuken

< 2930 >

< 4200 >
< 4125 >

Peijerstraat

< 2820>

Begane grond

< 2410>

Berging

TYPE B

BEGANE GROND | 1E VERDIEPING | 2E VERDIEPING



B2

lift

Tweede verdieping

B2 - lagere plafonds

Peijerstraat

A2

Badkamer
Berging

Badkamer

<< 2110
1440 >>

< 2110 >
< 4090>

Slaapkamer
< 4160>
Woonkamer /
keuken

< 4160>
Woonkamer /
keuken

< 4060 >

Eerste verdieping

< 1440 >

< 2840 >
< 4060 >

lift

Berging

< 2340 >

B1

< 7845 >

Begane grond

< 7845 >

B2

< 2840 >

lift

< 2340 >

Bbg

< 4090>

< 6300 >
Slaapkamer

< 6300 >
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TYPE C

BEGANE GROND | 1E VERDIEPING | 2E VERDIEPING



Cbg

Slaapkamer

C2

Tweede verdieping

< 4000>

<1500 >

Eerste verdieping

lift

< 5070 >

<2450>

C1

Badkamer

Woonkamer /
keuken
Berging

< 7760>

<5410>

Tuinzijde

lift

< 2250>

< 4145>

<220>

Begane grond

< 3470 >

lift

TYPE D

BEGANE GROND | 1E VERDIEPING | 2E VERDIEPING

9



Eerste verdieping

Dbg

D2

D1
< 4145>

Tweede verdieping

D2

Badkamer

< 2250>
Badkamer

< 2250>

< 7760>

<5410>
Woonkamer /
keuken
<5410>
Woonkamer /
keuken

Woonkamer /
keuken

Tuinzijde

Badkamer

Berging
< 2250>

<2450>

lift

< 3470 >

< 4145>

Berging

< 7760>

< 5070 >

<220>
<2450><220>
<2450>

< 4145>
Slaapkamer

Berging

<5410>

< 5070 >

<220>

<<1500
3470 >>

D1

< 7760>

< 5070 >

<1500 >

< 4000>
Slaapkamer

< 3470 >

< 4000>
Slaapkamer

Dbg

Begane grond

lift

< 4000>

<1500 >

lift
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TYPE E

1E VERDIEPING

lift

E

< 1825 >

< 1655 >



< 2160 >

Peijerstraat

< 5350 >

Berging

Badkamer
< 2670 >

< 2160>

< 2350 >

Eerste verdieping

< 5100 >

< 5875>

Slaapkamer

< 4120 >

< 6705>

< 4120 >

Woonkamer /
keuken

TYPE F
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2E VERDIEPING

lift
lift

F

< 1825 >

< 1650 >



< 2300 >

Peijerstraat

< 5300 >

Berging

Badkamer

< 2300 >

< 2400 >

Tweede verdieping

< 2670 >
< 5150 >

2100+

Woonkamer /
keuken

Slaapkamer

2100+

lagere plafonds

< 4125 >

2500+

< 6695 >

< 4125 >

2500+
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TYPE G

1E VERDIEPING / BOVEN FYSIO


lift
lift

G
Eerste verdieping

Toilet
< 1100 > < 1240 >

< 1520>

< 3290 >

<7850 >

Tuinzijde

Woonkamer /
keuken

< 1210 >
Badkamer

<1000 >

Slaapkamer

< 2000 >

< 4360 >

< 3040 >

Berging

< 5150 >

< 1740 >

< 2430 >

TECHNISCHE INFORMATIE
FUNDERINGEN

DAKEN

Fysio Q bestaat uit een enthousiast team van fysio

De funderingsconstructie is door de constructeur

Het dak hoofdgebowu is voorzien van keramische

therapeutische specialisten die u op een open en

bepaald en wordt met goedkeuring van Bouw- en

pannen. Het platte dak van het gebouw wordt

professionele manier behandelen en begeleiden.

Woningtoezicht van de Gemeente Echt-Susteren

uitgevoerd in beton met daarop isolatie en bitumen

Hierbij staat de betrokkenheid bij u als patiënt voor

uitgevoerd.

dakbedekking met een ballastlaag van grind cq
tegelpaden.

op. Onze praktijk kenmerkt zich door de actieve ma
nier van behandelen. Naast individuele behandeling

PEIL

begeleiden wij u vaak met trainingsprogramma’s om

Als peil is aangehouden de bovenkant van de

BUITENKOZIJNEN

zo uw fysieke belastbaarheid te verbeteren.

afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de

De buitendeurkozijnen van de algemene hoofd

hoofd entree van het appartementencomplex.

entree van het appartementengebouw worden

Voor de cliënten/bewoners van “de Gendarmerie”

De hoogte van het peil wordt, evenals de rooilijn,

uitgevoerd in aluminium of kunststof. De buitendeur

wordt er in een multidisciplinair team samenge

door de gemeente bepaald.

kozijnen van fietsenstalling/containerruimte worden
uitgevoerd in hout. Ter plaatse van de hoofdentree

werkt. Dit multidisciplinaire team bestaat uit Privé
Zorg Limburg (PZL), de huisartsen in de regio, een

VLOEREN

worden postkasten aangebracht, alsmede de bellen

specialist ouderengeneeskunde en het parame

De verdiepingsvloeren oude voorbouw zijn bestaan

tableau met deurvideosysteem.

disch team bestaande uit (geriatrie) fysiotherapie,

de houten vloeren. De verdiepingsvloeren nieuw

ergotherapie en logopedie.

bouw en trappenhuis worden uitgevoerd in beton.

BINNENKOZIJNEN

De vloeren van appartementen oude voorbouw wor

Alle binnendeurkozijnen worden voorzien van een

De samenwerking tussen PZL en Fysio Q is enkele

den voorzien van fermacell platen. De vloeren van

deugdelijk hang- en sluitwerk. De binnendeuren

jaren geleden ontstaan in de regio Susteren op de

de appartementen nieuwbouw worden voorzien van

in en naar de algemene ruimten worden uitgevoerd

locaties “de Kompenie” en “Aan de baan”. In deze

een cementdekvloer. Afmetingen conform opgave

als zijnde houten stompe binnendeuren. De (verdie

periode hebben we bewezen dat het leveren van

constructeur en leverancier/fabrikant.

pingshoge) binnendeurkozijnen van de appartemen
ten worden als afgelakte houten montagekozijnen.

cliëntgerichte –en kwalitatieve hoogwaardige zorg
mogelijk is door als team korte lijnen te hanteren en

GEVELS

De opdekdeuren in deze kozijnen worden fabrieks

de juiste deskundigheid te kunnen inzetten voor de

Het buitenblad wordt uitgevoerd in schoon metsel

matig afgelakt en uitgevoerd als zijnde opdekbin

bewoners.

werk en gevelstucwerk cp liemwerk volgens opgave

nendeuren. Op alle binnendeuren wordt hang- en

van de architect.

sluitwerk aangebracht met op de bad- en toiletruim
te vrij/en bezetsloten, de meterkast een kastslot en

BINNENWANDEN

de overige binnendeuren een loopslot.

De dragende binnenwanden en de binnenspouwbla

FYSIO
Fysio op begane grond

den en de wanden van de liftschacht worden uitge

BEGLAZING

voerd in kalkzandsteen. De lichte scheidingswanden

In alle buitenramen en deuren wordt isolerend

worden uitgevoerd in cellenbeton.

dubbelglas (HR++beglazing) toegepast.
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SCHILDERWERK

APPARTEMENT BOVEN FYSIO APPART

De houten binnenkozijnen en deuren worden

OMSCHRIJVEN

dekkend gelakt, kleur conform opgave architect.
TRAPPEN
ISOLATIE

De trappen en bordessen van het hoofdtrappen

De thermische schil ter plaatse van begane grond

huis worden uitgevoerd in prefab beton. Langs de

vloer, dak en gevels wordt geïsoleerd volgens de

trapopgang zijn aan weerszijden muurleuningen en

wettelijke normen.

balustrades aanwezig.
Type A

BINNENAFWERKING APPARTEMENTEN

VENTILATIE VOORZIENING

De wanden van de badkamer en het toilet worden

De appartementen worden voorzien van een me

voorzien van wandtegels. De binnenwanden wor

chanische ventilatiesysteem met WTW welke de af

den voorzien van polyester structuurbehang en

zuiging verzorgt ten behoeve van keuken, badkamer,

getext. De overige wanden worden behang-klaar

toilet en binnenberging. De mechanische ventilatie

opgeleverd. De plafonds in de appartementen, met

wordt geregeld door middel van een 3-standen

uitzondering van de meterkast, worden afgewerkt

schakelaar. De toevoer gaat via de slaapkamers en

met spuitpleisterwerk. In de badkamer en het toilet

woonkamer.

Klant:
Ontwerp:

appartement 1

Verkoper:
Datum:

10/4/20

Merk:

Keller Raster 130 v. 207

Model:

BOLTON Melamine trend collectie

Greep:

Wit

Schaal:

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

worden vloertegels toegepast. Ter plaatse van de
binnendeuren bij het toilet en de badkamer wordt

WATERLEIDINGEN

een kunststenen dorpel toegepast. De overige

De koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

binnendeuren worden niet voorzien van een dorpel.

• De gootsteenmengkraan in de keuken;

In het appartementencomplex worden, daar waar

• De douchemengkraan in de badkamer;

gemetselde borstweringen aanwezig zijn kunststeen

• De wastafelkraan in de badkamer;

Type B, C, D, E, F (deels gespiegeld)
Klant:

vensterbanken toegepast.

Ontwerp:

app2,3,5,7,9,11

Verkoper:
Datum:

De koudwaterleiding wordt aangelegd naar:
SANITAIR

• Het tappunt van de wasmachine;

Het standaard sanitair wordt uitgevoerd met een

• De spoelinrichting van de closetpot in toilet;

hangend toilet met armsteunen en zal worden ge

• Het aansluitpunt voor de cv-inrichting.

plaatst conform plattegrondtekening.
GASLEIDINGEN
KEUKENINRICHTING EN KASTEN

Vanaf de gasmeter per woning een aansluiting voor:

De keukens zijn voorzien van bovenkastjes met

De gecombineerde HR-gaswandketel met

onder verlichting, inductie kookplaat, ingebouwde

warmwaterbereider.

afzuigkap en koelkast met vriesvak.
Type G

10/4/20

Merk:

Keller Raster 130 v. 207

Model:

BOLTON Melamine trend collectie

Greep:

Wit

Schaal:

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

CENTRALE VERWARMING

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met

maatvoering tussen wanden is aangegeven,

Elke appartement is voorzien van een gasgestookt,

zorg samengesteld aan de hand van gegevens

is daarbij geen rekening gehouden met enige

hoog rendement CV-toestel met warmwatervoor

en tekeningen, verstrekt door de nutsbedrijven,

wandafwerking. Werkzaamheden door derden

ziening. De thermostaat wordt in de woonkamer

gemeentelijke diensten, architect, constructeur en

zijn tijdens de bouw niet toegestaan.

geplaatst. De appartementen worden verwarmd

adviseurs van het plan.

d.m.v. vloerverwarming.
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken
ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ten aanzien van geringe architectonische, bouw

Alle schakelaars en stopcontacten worden

technische en constructieve wijzigingen, alsmede

uitgevoerd in standaard kleur wit. Alle wandcontact

eventuele afwijkingen die voort kunnen komen

dozen worden voorzien van randaarde.

uit nadere eisen en wensen van overheden en/of

De appartementen zijn voorzien van bedraden

nutsbedrijven.

aansluitmogelijkheden voor Telecom en CAI in de
woonkamer. Deze zullen worden geplaatst op een

De situatietekening, die in deze brochure is opge

hoogte van 30 cm boven de afgewerkte vloer. In de

nomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een

bergingen in de appartementen is een aansluiting

moment opname. Wijzigingen met betrekking tot

voor de wasmachine aanwezig met uitloop ten be

de peilhoogte, maatvoering, juiste ligging, terrein

hoeve van afvoer condensdroger.

afwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstro
ken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en

LIFT

dergelijke kunnen zich voordoen.

In het appartementencomplex wordt een
elektrische brancard- personenlift gemonteerd.

De illustraties zijn suggestief en bedoelt om u een

Voorzien van alarmering doorschakeling spreek-

indruk van de woningen te geven. In het streven

luisterverbinden.

naar een optimale kwaliteit wordt de mogelijkheid

Type ?

niet uitgesloten dat er wijzigingen kunnen
ALGEMEEN

plaatsvinden.

Het appartementencomplex wordt gebouwd con
form het Bouwbesluit, zoals geldend op het mo

Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen

ment van de bouwvergunningsaanvraag. Kleuren

aan te brengen in materialen en afwerkingen

zijn vastgesteld door de architect en goedgekeurd

zonder dat één en ander afbreuk doet aan de

door de welstandscommissie van de Gemeente

kwaliteit. De ingeschreven maten op de tekening zijn

Echt-Susteren.

“circa” maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze

Type ?
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VERHUURINFORMATIE
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E info@privezorglimburg.nl

6114 CP Susteren

I www.privezorglimburg.nl

