
 

Motie waarborging zorgfuncties op ziekenhuislocatie 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 november 2019, gehoord de 

beraadslaging over de structuurvisie Middelland; 

 

Constaterende dat: 

1. De verschraling van het Zorgaanbod in de Woerdense regio in de afgelopen jaren 

veel impact heeft op de Woerdense samenleving; 

2. De voorliggende structuurvisie voor de ontwikkeling van Middelland ook ruimte geeft 

aan ontwikkelingen op de locatie van het voormalige Hofpoort ziekenhuis; 

3. Deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een versterking van zorgfuncties op deze 

locatie voor de Woerdense regio; 

4. De gemeente en het St. Antonius ziekenhuis in constructief overleg zijn over de 

ontwikkelmogelijkheden van dit gebied; 

5. Er twee zienswijzen liggen van het St. Antoniusziekenhuis waarin aandacht wordt 

gevraagd voor voldoende mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie.  

6. Het St. Antoniusziekenhuis primair een zorgorganisatie is en geen 

projectontwikkelaar. 

 

Overwegende dat: 

1. Het St. Antonius gesprekken voert over de behoefte aan zorgfuncties in de gemeente 

Woerden en de regio om de uitkomsten te vertalen naar een zorgvisie; 

2. Er vanuit de landelijke politiek initiatieven zijn om per regio zorgbehoeften in kaart te 

brengen die helpen bij het opstellen van een zorgvisie; 

3. Een bij de behoeften aansluitende versterking van het zorgaanbod 

door het St. Antoniusziekenhuis, of derden, in samenwerking met zorgpartners op de 

locatie Woerden essentieel is voor de Woerdense samenleving en de regio; 

4. De ruimtelijke ontwikkelingen op deze locatie daarom altijd hand in hand zullen 

moeten gaan met zo’n uitbreiding en versterking van zorgaanbod; 

 

Verzoekt het College: 

1. In gesprek te blijven met het St. Antonius over de zorgvisie en daarmee het passende 

zorgaanbod voor de locatie Woerden; 

2. Hierin de behoefte van Woerden aan minimaal een volwaardige polikliniek, een vorm 

van spoedeisende zorg, huisartsenzorg ook in de avonden en het weekend, brede 

diagnostiek, een apotheekfunctie die ook in de avonden en het weekend beschikbaar 

is, ruimte voor het Daan Theeuwes Centrum en de St. Maartenskliniek, het zorghotel 

en ouderen-zorgwoningen, voor het voetlicht te brengen; 

3. Bij de besprekingen met het Antonius ook de mogelijkheden voor alternatieve 

aanbieders mee te nemen die het zorgaanbod willen en kunnen uitbreiden en 

versterken; 

4. De plannen over de ruimtelijke ontwikkelingen met het St. Antonius pas dan verder te 

behandelen als de zorgvisie gereed is en op instemming van de Woerdense raad kan 

rekenen. Afhankelijk hiervan kunnen de plannen over de ruimtelijke ontwikkelingen 

geconcretiseerd worden. 

5. De gemeenteraad over de voortgang en voorgenomen besluitvorming te informeren 

en bij voorziene afwijking van de voorwaarden in deze motie richtinggevend te laten 

besluiten. 

 



 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Namens, 

Marco  Hollemans, CDA  

Wout den Boer, STERK Woerden 

Jelmer Vierstra, Progressief Woerden 

Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP 


