
 

Maastricht, 8 juli 2021 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Sinds kort weten wij dat we de huurder worden van de nieuwbouw die in de plaats komt van 

de Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen. Daarom stellen we ons graag even aan u voor. 

LEVANTOgroep is een zorgorganisatie. Wij begeleiden en ondersteunen mensen met een 

psychische kwetsbaarheid, zodat zij weer mee kunnen doen in de maatschappij. We zijn actief 

in heel Zuid-Limburg en een stukje van Midden-Limburg. 

 

Wat wordt er op de Peymeesterdreef gebouwd? 

In het nieuwe gebouw aan de Peymeesterdreef komen 24 studio's en een 

gemeenschappelijke ruimte. Elf studio’s liggen op de begane grond, dertien op de 1e 

verdieping. 

 

Wie worden uw buren? 

Uw toekomstige buren wonen nu in verschillende groepslocaties van LEVANTOgroep in 

Maastricht. Daar hebben ze bewezen dat ze – met begeleiding op de achtergrond - op zichzelf 

kunnen wonen. Op de Peymeesterdreef krijgen zij straks een eigen studio waar ze zo 

zelfstandig als mogelijk gaan wonen. De meeste bewoners zijn overdag naar hun werk, naar 

hun vrijwilligersbaan of de dagbesteding. 

 

Welke zorg wordt er geboden? 

Er is dag en nacht, 24/7, professionele begeleiding op de locatie. Daarnaast is er op 

kantoortijden een gastheer of gastvrouw aanwezig. 

 

Wanneer is de verhuizing? 

De bouw moet nog starten, het duurt dus nog even voor de verhuisdozen gepakt kunnen 

worden. We verwachten dat het gebouw in het tweede kwartaal van 2022 beschikbaar komt. 

Als iedereen op zijn nieuwe stekje zit, nodigen we u graag uit om kennis te maken. 

 

We hopen dat u het fijn vindt dat we ons op deze manier alvast even hebben voorgesteld. 

Zodra er iets nieuws te melden is, hoort u weer van ons. Wilt u ons tussentijds iets vragen? Of 

wilt u al eerder kennismaken? Dan kunt u ons bereiken via pr@levantogroep.nl. Vragen over 

de sloop en de bouw kunt u het best aan de aannemer stellen. 

Graag tot ziens!  

 

Met vriendelijke groet, 

LEVANTOgroep Maastricht 
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