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Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Vanuit de samenleving heeft het CDA gehoord dat het ADRZ plannen heeft om de
poliklinieken vanuit Vlissingen naar -waarschijnlijk- Goes te verhuizen. Dit zou wat het CDA
betreft een ongewenste ontwikkeling zijn.
Onze vragen hierover zijn de volgende:
Vraag 1
Is het college bekend met deze geruchten?
Ons antwoord
Ja, het college is bekend met deze geruchten.
Vraag 2
Kan het college aangeven of het ADRZ daadwerkelijk plannen heeft om de
poliklinieken te verhuizen naar -waarschijnlijk- Goes?
Ons antwoord
We hebben bij ADRZ navraag gedaan of er plannen zijn om de poliklinieken te verhuizen.
ADRZ geeft aan geen specifieke plannen te hebben om spreekuren voor poliklinieken van
Vlissingen naar Goes te verschuiven. ADRZ geeft bovendien aan dat er op dit moment geen
reden is om aan te nemen dat er grote wijzigingen voor de korte termijn gaan plaatsvinden.
Vraag 3
Is het college het met het CDA eens dat dit, mocht de geruchten kloppen, een
ongewenste ontwikkeling zou zijn voor de poliklinische zorg in Vlissingen?
Ons antwoord
Het ADRZ geeft aan dat de geruchten niet kloppen.
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Vraag 4
Is het college bereid, mochten de geruchten kloppen, met de directie van het ADRZ
het gesprek aan te gaan om de poliklinische zorg voor Vlissingen te behouden?
Ons antwoord
Het ADRZ geeft aan dat de geruchten niet kloppen.
Vraag 5
Kan college aangeven of er mogelijk plannen/ideeën/ontwikkelingen zijn die de
basis zijn voor deze geruchten, en hiervoor contact opnemen met de raad van
bestuur van ADRZ?
Ons antwoord
Zowel het college als het ADRZ kan geen specifieke plannen/ideeën/ontwikkelingen
benoemen die de basis zijn voor deze geruchten.
Vraag 6
Kan het college, mochten er geen plannen/ideeën/ontwikkelingen zijn, duidelijk
aangeven dat de geruchten onjuist zijn en dat de poliklinische zorg in Vlissingen
blijft?
Ons antwoord
Ja, het college gaat hierbij uit van het door ADRZ gegeven antwoord dat er geen specifieke
plannen zijn om spreekuren voor poliklinieken van Vlissingen naar Goes te verschuiven.
Vraag 7
In samenhang met het bovenstaande wordt erover gesproken dat de ruimte die vrij zou
komen na verhuizing van de poliklinieken, gebruikt gaat worden als woonruimte voor
studenten en/ of arbeidsmigranten.
Is het college bekend met deze geruchten?
Ons antwoord
Nee, het college is niet bekend met deze geruchten.
Vraag 8
Kan het college aangeven of de vrijgekomen ruimte in beeld is als studentencampus
of complexgewijze huisvesting van arbeidsmigranten en zo ja, of dit in het
bestemmingsplan past?
Ons antwoord
Het college heeft van de eigenaar van het pand geen signalen ontvangen dat eventueel vrij
te komen ruimte in beeld is voor woonruimte voor studenten en/of arbeidsmigranten. Met het
vigerende bestemmingsplan is deze invulling voor dit deel van het pand niet mogelijk.
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Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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