
  LOKALE PARTIJ VLISSINGEN 
 

 

 

Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen       

 

 

Vlissingen, 30 november 2018   

   

 

Onderwerp: Artikel 34 RvO, vragen over  

  

Ziekenhuiszorg op Walcheren  
  

 

Geacht college,   

  

Sinds enige weken is er grote onrust vanwege het faillissement van het 

ziekenhuis in Lelystad. In Vlissingen kwamen in januari 2009 ongeveer 3500 

mensen in actie om te protesteren tegen de sluiting van het ziekenhuis in 

Vlissingen. Er lijken veel gelijkenissen te zitten in de sluiting van beide 

genoemde ziekenhuizen. In beide gevallen wordt er o.a. gesproken over lange 

reistijden en de mogelijke risico’s voor inwoners in het gebied. 

Dagelijks wordt er in de media veel aandacht besteed aan het ziekenhuis in 

Lelystad, terwijl er in de (Zeeuwse) media geen enkele link wordt gelegd met de 

vergelijkbare situatie voor het Vlissingse ADRZ. 

 

Daarom stelt de Lokale Partij Vlissingen de volgende vragen: 

 

1. Is er reden om ongerust te zijn over een mogelijke sluiting van het 

ziekenhuis in Vlissingen? 

2.Wordt er door provincie of gemeente op enige wijze aandacht gevraagd 

bij de minister voor de situatie in Vlissingen en op Walcheren? Zo ja op 

welke wijze? 

3. Zou het college alert willen blijven op het dossier ‘ziekenhuis Vlissingen’ 

en hier actief over willen communiceren in de media? 

4. Onderneemt het ADRZ zelf stappen richting ministerie, 

zorgverzekeraars of anderen? Zo ja, wat zijn dan deze stappen? 

5. Is er volgens het college ruimte ontstaan om een verruiming van de 

zorg op Walcheren te realiseren? Zo ja, hoe ziet het college dat voor zich? 

 

In afwachting van uw antwoord, waarvoor alvast dank,  

  

  

Saskia Eggermont, 

Lokale Partij Vlissingen.  
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Fractie Lokale Partij Vlissingen (LPV)

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
30-11-2018 1058837 / 1061216 7 januari 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
L. de Regt Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 Lokale Partij Vlissingen inzake ziekenhuiszorg op 
Walcheren

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
Sinds enige weken is er grote onrust vanwege het faillissement van het ziekenhuis in 
Lelystad. In Vlissingen kwamen in januari 2009 ongeveer 3500 mensen in actie om te 
protesteren tegen de sluiting van het ziekenhuis in Vlissingen. Er lijken veel gelijkenissen te 
zitten in de sluiting van beide genoemde ziekenhuizen. In beide gevallen wordt er o.a. 
gesproken over lange reistijden en de mogelijke risico's voor inwoners in het gebied.
Dagelijks wordt er in de media veel aandacht besteed aan het ziekenhuis in Lelystad, terwijl 
er in de (Zeeuwse) media geen enkele link wordt gelegd met de vergelijkbare situatie voor 
het Vlissingse ADRZ.
Daarom stelt de Lokale Partij Vlissingen de volgende vragen:

Vraag 1
Is er reden om ongerust te zijn over een mogelijke sluiting van het ziekenhuis in Vlissingen?

Ons antwoord
Nee. Bij de reorganisatie van Adrz zijn er zorgvuldige keuzes gemaakt over welke zorg er in 
Vlissingen aangeboden wordt. Naast kwaliteit en bereikbaarheid zijn een (financieel) 
gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid belangrijke aandachtspunten geweest. 
Het Adrz geeft aan er financieel solide voor te staan.

Vraag 2
Wordt er door provincie of gemeente op enige wijze aandacht gevraagd bij de minister voor 
de situatie in Vlissingen en op Walcheren? Zo ja op welke wijze?

Ons antwoord
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Blad 2 behorend bij 1058837 / 1061216

In samenwerking met Provincie en andere gemeenten is er brede aandacht voor de 
ziekenhuiszorg in Zeeland. Het gaat hierbij om kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid 
van deze zorg voor alle inwoners en bezoekers van Zeeland en aangrenzende gebieden. 
Als er voor Zeeland specifieke vraagstukken of aandachtspunten zijn waarin de minister een 
rol kan spelen, dan wordt dit onder de aandacht van de minister gebracht.

Vraag 3
Zou het college alert willen blijven op het dossier 'ziekenhuis Vlissingen' en hier actief over 
willen communiceren in de media?

Ons antwoord
Het college blijft alert op dit dossier.

Vraag 4
Onderneemt het Adrz zelf stappen richting ministerie, zorgverzekeraars of anderen? Zo ja, 
wat zijn dan deze stappen?

Ons antwoord
Adrz geeft aan contact te hebben met het ministerie en zorgverzekeraars en andere partijen. 
De opzet en inhoud hiervan worden door het Adrz in overleg met de betreffende partijen 
bepaald, hier gaat het college niet over.

Vraag 5
Is er volgens het college ruimte ontstaan om een verruiming van de zorg op Walcheren te 
realiseren? Zo ja, hoe ziet het college dat voor zich?

Ons antwoord
Het college is van mening dat de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg belangrijker zijn
dan de locatie van de zorg. Het eventueel verruimen van de zorg op Walcheren valt onder 
de bedrijfsvoering van het Adrz, daar gaat het college niet over. In februari verzorgt Adrz een 
presentatie voor de raad waarin ze een toelichting geeft op de ziekenhuiszorg in Zeeland.

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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