
 
 
 
 
 

Amendement Ziekenhuisterrein uit Structuurvisie Middelland-Noord 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Vaststellen 

Structuurvisie Middelland-Noord  (19R.00599): 

 

De raad besluit: 

 

Beslispunt 4 van het voorliggende raadsbesluit (19R.00657) als volgt te wijzigen: 

 

4. De structuurvisie Middelland-Noord (19.001922) gewijzigd en met uitzondering van het 

terrein van het voormalige Hofpoort Ziekenhuis vast te stellen, bestaande uit het 

Ontwikkelingskader Middelland-Noord, de reeds door de Raad vastgestelde 

Ontwikkelingsvisie Middelland en als bijlagen de Woonvisie Woerden Middelland-Noord 

(19.001923), de Parkeervisie Middelland-Noord (19.001924) en de Nota Reserve 

Gebiedsfonds Middelland (19.001925). 

 

Simone Onrust, de Woerdense VVD 

Lenie van Leeuwen, LijstvanderDoes 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Wilma de Mooij, Socialistische Partij 

Reem Bakker, Fractie Bakker 

 

 

Toelichting 

De behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Woerden is groot. Het is daarom 

gewenst om de structuurvisie Middelland-Noord met bijbehorend Ontwikkelingskader op 

korte termijn vast te stellen, zodat initiatiefnemers in dit gebied zo snel mogelijk duidelijkheid 

hebben over de gebiedsdoelen en richtinggevende spelregels. Voor een deel van het gebied 

komt deze ontwikkeling echter te vroeg. Het westelijk deel van Middelland, dat voornamelijk 

bestaat uit bedrijven in de categorie logistiek en distributie, is daarom nog niet concreet 

uitgewerkt. Deze uitzondering zou ook moeten gelden voor het terrein van het voormalige 

Hofpoort Ziekenhuis. 

 

Na de fusie tussen het Hofpoort Ziekenhuis met het Antonius Ziekenhuis is een groot aantal 

zorgfuncties uit Woerden verdwenen, waaronder de Spoedeisende Hulp, de Huisartsenpost, 

de nacht Apotheek, de geboortezorg, de klinische zorg en (vanaf 2020) de operatieve 

dagbehandelingen. De bereikbaarheid van de zorg voor de Woerdense inwoners is hierdoor 

sterk afgenomen. Deze situatie is onwenselijk. Op dit moment wordt er een onderzoek 

uitgevoerd naar de zorgbehoefte in Woerden en omstreken, aan de hand waarvan 

verschillende partijen een gezamenlijke visie ontwikkelen op het toekomstig zorglandschap 

in Woerden. 

 

In de ontwerp-structuurvisie is opgenomen dat het ziekenhuisterrein zich, naast de 

zorgfuncties die primair een plek hebben op deze locatie, leent voor een mix aan andere 

functies, voornamelijk wonen. Hierbij wordt vooruit gelopen op de gesprekken die worden 



 
 
 
 
 
gevoerd over de terugkeer van essentiële zorgfuncties voor Woerden. In de ontwerp-

structuurvisie en de beantwoording van de artikel 42 vragen over dit onderwerp (19R.00663) 

wordt de planologische ontwikkeling losgekoppeld van de zorgfunctie in dit gebied, terwijl 

deze planologische ontwikkeling bepalend kan zijn voor de zorg die in de toekomst kan 

worden geleverd. Wij willen daarom op dit moment geen kaders vaststellen die de terugkeer 

van zorgfuncties in de toekomst op enige wijze zouden kunnen belemmeren. 


