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Geochie rood,

Uit 2015 komen de plonnen om het ziekenhuÍs Ín De Houl te houden. In de Noto Afwegingen
Mosterplcn kunnen we lezen hoe weinig koders de plonnenmokers toen meekregen von het
ziekenhuis. Teneingrenzen of grenzen uit het besiemmingsplon zi.in NIEI mootgevend, wos toen de
boodschop. Zo werd vonof het begin geen moeite gedoon om op eigen tenein de gefoseerde
nieuwbouw von het ziekenhuis op ïe lossen. Overol elders in hel lond ís dot wel gelukt, gewoon
omdoi ze die opdrocht hodden.

Vervolgens wilde de gemeente heel ver goon om het ziekenhuis tegemoei te komen. HeÍ
ziekenhuis noemde het onnexeren von 8000 víerkonte meter monumentool porkbos vorig joor
onverm'rjdel'rjk. lnmiddels is dot getol een poor keer bijgesleld. Toen en nu: voor elke oonïosting
von de Westerhout zijn nul en noodzook steeds bijzonder slecht onderbouwd.

En don Westerlícht. Monumenlole ponden zijn lostig. Het zÍekenhuis wil de helft von Wesierlicht
slopen. De gemeente beloofde in de voststellingsovereenkomst meteen medewerking. ondonks
de cultuurhistorische woorde. De helft von dit rijksmonument slopen noemt het college von B&W
sindsdien "versterking von de rijksmonumenten op het tenein".
Doi l-rjkt ons een oporte uitwerking von uw motie, woorin uw rood het college opriep in te zetÍen
op moximole bescherming en behoud.
Als het ziekenhuis geen nuttige functÍe ziet voor deze ochtervleugel, don kunnen wij voor dit deel
nu op zoek goon noor een koper die hier mogelijkheden in ziet. De monumentole ochtervleugel
moei ín ieder gevol nog niet wegbestemd worden.

Vervolgens de klonkbordgroep. ln de loolste commissíevergodering stelde de weihouder doi de
klonkbordgroep slechls wos ingeschoold op frede twee: roodplegen. DoÍ sïoot hooks op een
memo von de projectdirecteur uit jonuori. woorín sloot dot zij de rol von odviseur kr'ljgi: de hogere
irede drie. Advíseren moest ljover een bouwplon von hei lekenhuis. Dot kwom níet.
Wij beireuren het dot de klonkbordgroep in de commissie Ruimte is verweten de eigen rol
verkeerd te zien, terwijl de weihouder niet op de hoogte blijkt von de juiste ínscholing.

Ten slotte hebben wij nog steeds zorg over de privootrechtelijke toezeggingen von de gemeente
in de vostslellingsovereenkomst om 340 tijdelijke porkeerplekken oon ie leggen in hei openboor
groen von De Hout, wooronder 64 v o o r Huize WesterlichÍ. Er is ondonks diverse oonkondigingen
nog steeds geen nieuwe overeenkomsi geiekend wooín deze rechten von hei ziekenhuis
worden henoepen.
Vijf von de zes toegezegde porkeeroplossingen liggen zelfs buiten het plongebied von dii
bestemmingsplon. en dot tooni ol oon dot dit roodsvoorstel niet de monier is om dot recht ie
zetten.

Met olle open eindjes is dít roodsvoorstel volgens ons nog niet rijp voor besluitvorming.
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