
De Plataan

Een nieuw thuis 
met zorg dichtbij 

Park Dekkerswald



Wonen
U woont om te leven
U staat midden in het leven en hecht veel waarde aan uw 

zelfstandigheid. U bent weliswaar afhankelijk van (inten

sieve) verzorging of verpleging, maar u geniet vooral van 

wat u allemaal wél kan. Misschien hebt u een partner die 

u helpt of bent u alleen en redt u zich dankzij hulp van 

familie en vrienden. Maar toch. U wordt een dagje ouder, 

gaat fysiek langzaam achteruit. Daarom wilt u verhuizen. 

Alleen: u bent té fit voor een verpleeghuis, maar u kunt 

ook niet zonder dagelijkse ondersteuning.  

Alle ruimte en vrijheid
Het liefst verhuist u naar een plek waar u alle ruimte en 

vrijheid heeft om te doen wat u wilt. Naar een rustige 

omgeving waar u zich veilig voelt. Waar u prettig woont 

te midden van uw eigen spullen. Waar het opdoen van 

sociale contacten eenvoudig, maar allesbehalve verplicht 

is. En heel belangrijk: waar professionele zorg en onder

steuning continu op afroep beschikbaar zijn.

Wonen zoals thuis … De Plataan
Woont u graag op een locatie waar u zelfstandig en zorge

loos woont, en u een echt thuisgevoel heeft? Dan is  

De Plataan op Park Dekkerswald iets voor u. Het in  

oktober 2014 opgeleverde wooncomplex bestaat uit 

51 luxe twee en driekamerappartementen, verdeeld over 

vier woonlagen. De woningen (circa 85 m2) zijn rolstoel 

toe en doorgankelijk, dus geschikt voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

Welkom in uw comfortabele 
appartement!
Kiest u voor wonen in De Plataan? Dan kiest u onder meer 

voor: 

• een royale woonkamer met moderne, open keuken;

• een riante slaapkamer (enkele appartementen hebben 

een tweede slaapkamer);

• een aparte toiletruimte plus badkamer met toilet;

• een ruim balkon met uitzicht op het groen;

• een eigen afsluitbare bergruimte en parkeerplaats;

• een gezellige binnentuin en het bos letterlijk om de hoek.

“ Het voelt echt als 
ons plekje” 

Appartementencomplex De Plataan op Park Dekkerswald is de ideale woonplek voor 

mensen die de zekerheid zoeken van ‘zorg dichtbij’. Die gaan voor het comfort en de 

vertrouwdheid van ‘wonen zoals thuis’. Die actief in het leven staan en zich kunnen 

vinden in het motto ‘niets hoeft, alles mag’.



Zorg
Wonen … mét zorgindicatie
Hebt u of hebben u en uw partner interesse in een  

appartement in De Plataan? Dan bent u van harte welkom.  

De woningen zijn ideaal voor bewoners die vanwege  

lichamelijke klachten zorg en ondersteuning nodig hebben. 

Mensen met een zorgprofiel/ZZPindicatie 4 of 6 komen 

dan ook als eerste in aanmerking voor een appartement. 

Indien u een ander zorgprofiel hebt, dan kan De Plataan 

wellicht ook voor u geschikt zijn. Samen met onze case

manager kunt u bepalen of De Plataan of juist een andere 

woonvoorziening beter bij u past.

In vertrouwde handen 
Afhankelijk van uw zorgbehoefte kunt u 24 uur per dag 

gebruikmaken van hulp door zorgprofessionals van  

De Plataan. U krijgt zorg van een klein en goed op 

elkaar ingespeeld team. Hiermee bent u verzekerd van 

professionele ondersteuning door steeds dezelfde, ver

trouwde gezichten. Dat maakt het wel zo persoonlijk.  

Ondersteuning op maat 
Wonen in De Plataan is wonen met de ondersteuning zoals 

u die wilt. U bekijkt zelf wat u nodig heeft, daarbij geholpen 

door uw casemanager. Samen stelt u een zorgleefplan 

op, waarin al uw behoeften en wensen nauwkeurig staan 

omschreven. U houdt zo de regie over uw eigen (manier 

van) leven en bent meteen verzekerd van goede borging 

van uw zorg.   

“ Mijn man en ik zijn heel 
zelfstandig, doen van alles 
samen. Maar het idee van 
‘zorg dichtbij’ voelt veilig en 
vertrouwd. Het geeft rust.”
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www.zzgzorggroep.nl 

Leven
U en uw medebewoners
Als bewoner in De Plataan regelt u veel zelf. Dat vindt u prettig, omdat u dat altijd gewend bent geweest. Maar De Plataan 

staat ook voor saamhorigheid en gezelligheid. U kunt medebewoners ontmoeten in de gezamenlijke buurtkamer of binnen

tuin. Samen met anderen activiteiten organiseren. Of medebewoners een handje helpen. Bijvoorbeeld door af en toe te 

koken of met een ander te gaan wandelen. Niets hoeft, alles mag.

Leven op Park Dekkerswald
De Plataan ligt op Park Dekkerswald, een groene oase in het Groesbeekse heuvelland op een steenworp afstand van  

Nijmegen. Het park herbergt verschillende woon en zorgcomplexen en zorgorganisaties. Vanuit De Plataan loopt u zo 

het bos in. De wandelpaden op het terrein zijn rolstoeltoegankelijk en geschikt voor het maken van een dagelijks ommetje. 

Cultureel en culinair vertier
Absolute blikvangers van het park zijn de centraal gelegen kapel en het aangrenzende theehuis waar u op uw gemak 

iets kunt eten of drinken. Andere favoriete ontmoetingsplek is het restaurant van het ZZG Herstelhotel. Gaat u er graag 

op uit? Bij de ingang van Park Dekkerswald is een bushalte. Van hieruit bent u zo in Nijmegen of Groesbeek.

De Plataan

Park Dekkerswald

Parklaan 165

6561 LA Groesbeek

De Plataan maakt deel uit van ZZG zorggroep.

ZZG zorggroep is ISOgecertificeerd.

 Contact 
Wilt u meer informatie over het wonen en de zorg en dienstverlening in De Plataan of een rondleiding?  

Neem dan contact op via telefoonnummer 024  381 71 11. Of stuur een mail naar frontofficervn@zzgzorggroep.nl


