
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
In de week van 27 juni t/m 1 juli wordt er in het hele land hartstochtelijk actie gevoerd door 
huisartsen om aandacht te vragen voor diverse knelpunten binnen de huisartsenzorg, waaronder o.a. 
goede betaalbare huisvesting. 
Er zijn gemeenten waar huisartsen op de stoep van het gemeentehuis tentjes hebben neergezet en 
ter plekke hun spreekuur hebben afgewerkt om aandacht te vragen voor de noodzaak van 
uitbreiding van de huisartsenpraktijken. 
Inmiddels zijn wij met de gemeente Koggenland al langere tijd in gesprek over de huisvesting 
uitdagingen en zien we gelukkig beweging komen in diverse projecten, zoals bij de nieuwbouw voor 
onze collega’s uit omliggende dorpen. 
 
Tentjes voor de deur van ons gemeentehuis zijn dus nog niet nodig, maar wij willen u wel vragen om 
na het komende zomerreces weer met verhoogde prioriteit te kijken naar de situatie van 
Gezondheidscentrum De Goorn. 
U zult zich dan gaan buigen over het verplaatsen van de bibliotheek naar het gemeentehuis, 
waardoor de zorgverleners binnen het gezondheidscentrum extra ruimte kunnen krijgen. 
Deze besluitvorming verdient wat ons betreft de allerhoogste prioriteit want voordat de nieuwbouw 
(HOED) van onze collega huisartsen op de Dwingel überhaupt van start kan gaan, zal 
Huisartsenpraktijk De Goorn begin 2023 al weer aan de maximale beschikbare capaciteit komen. Om 
alle nieuwe inwoners van De Goorn een huisarts en andere goede zorgverleners te kunnen 
garanderen, zullen wij eind 2022 zicht moeten gaan krijgen op extra capaciteit voor de toekomst. 
We hopen dan ook dat het verplaatsen van de bibliotheek voorrang kan gaan krijgen binnen het 
geheel van verbouwplannen voor het gemeentehuis. 
 
Vrijdag 1 juli staan wij massaal op het Malieveld om aandacht te vragen voor diverse knelpunten 
onder het motto #iedereeneenhuisarts 
Uiterlijk na het zomerreces hopen we met u verder te kunnen werken aan onze lokale uitdagingen 
binnen de zorg. 
 
Alvast een fijn reces gewenst en tot snel! 
 
Koen Verhart 
Huisartsenpraktijk De Goorn 
 
Een indruk van de huisartsen actieweek op gebied van huisvesting vindt u via: 

- https://www.huisartseninactie.nl/actieweek/ 
- https://youtu.be/NKdhu-vmwGM (succesvolle uitbreiding in Deventer) 
- https://youtu.be/MjzzK3aNUC4 (aandacht voor huisvesting in Den Haag) 
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