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Van de plaatwerkerij is

Comfortabele zorgwoningen
in voormalige fabrieksloods

uiteindelijk alleen het
skelet blijven staan.

In de voormalige plaatwerkerij en de nieuwbouw ernaast komen 91
verpleeghuiswoningen en 55 appartementen voor senioren.

Op de voormalige scheepswerf van Vlissingen wordt het nieuwe centrum van
WVO Zorg gebouwd. Met hulp van de groenfinancieringsregeling wordt de oude
plaatwerkerij geïntegreerd in een modern utiliteitsgebouw, dat voldoet aan de
De woningen in het

modernste eisen op het gebied van comfort en energie.
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aangedurfd heeft op deze bijzondere plek.
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