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Onderwerp: Vragen over mogelijke sluiting Huisartsenpost Roosendaal

Geachte heren Lems en Huyssoon,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 37 Reglement van Orde op 18 mei 2016 met
betrekking tot aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
Het college is dringend gevraagd te reageren richting de Stichting Huisartsenposten WestBrabant in verband met de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost bij het Bravis
Ziekenhuis in Roosendaal in de nachtelijke uren van 23.00 uur- 8.00 uur.

Het antwoord op bovengestelde vraag luidt:
Op initiatief van de gemeente Moerdijk vindt op dit moment afstemming plaats met de
regiogemeenten Roosendaalen Halderberge en het havenschap Moerdijk om een
gezamenlijke reactie richting de Stichting huisartsenpost West-Brabant te formuleren. De
gezamenlijke reactie zal tevens in afschrift aan CZ worden gestuurd.
Een kopie van deze reactie zal, zodra deze beschikbaar is, worden nagestuurd.

Met vriendelijke groet,
Bu

ders van Moerdijk,
de burgem
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Onderwerp: Voorgenomen sluiting huisartsenpost Bravis ziekenhuis Roosendaal
Geacht bestuur.
Wij hebben via de media kennis genomen van uw voornemen om de huisartsenpost
Roosendaal (bij het Bravis Ziekenhuis Roosendaal) in de nachtelijke uren van 23.00 uur tot
8.00 uur te sluiten.
Wij begrijpen dat het definitieve besluit nog niet is genomen. Bij (gedeeltelijke) sluiting van de
genoemde huisartsenpost zal de aanrijtijd voor een deel van de inwoners van de gemeente
Moerdijk, met name in de kern Klundert en de werknemers van het industrieterrein Moerdijk
behoorlijk toenemen als zij voor de huisartsenpost naar Bergen op Zoom moeten reizen. Wij
verzoeken u dringend om bij uw afwegingen de toename van de aanrijtijd voor de inwoners
en werknemers als zwaarwegende factor mee te nemen en er zorg voor te dragen dat ook
voor hen een goed bereikbare huisartsenpost gegarandeerd blijft. Graag worden wij op de
hoogte gehouden van uw definitieve besluit over de openingstijden van de huisartsenpost in
Roosendaal.
Een soortgelijke brief ontvangt u ook van de colleges van de gemeenten Halderberge,
Steenbergen en Roosendaal. Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan CZ
Groep Zorgverzekeraar.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw verdere
berichtgeving met belangstelling tegemoet.
Met vri

roet.
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