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Onderwerp: Huisartsenpraktijken 

 

Geachte dames en heren; 

Namens alle Spierdijkers richten wij ons tot u.  

Tot grote ontsteltenis zagen wij op 4 en 14 januari 2021 krantenartikelen in het NHD, met als 

titel; 

“Huisartsen samen onder een dak in De Goorn” (HOED) 

De geruchten gingen al wel even door ons dorp, maar tot onrust leidde dat nog niet. Met dit 

artikel en de toelichting daarin door wethouder Bijman, is ons vertrouwen in de bedoelingen 

van de gemeente sterk ondermijnd en neemt de onrust toe. 

Waar alle volksvertegenwoordigers en politieke partijen “zeggen” zich in te zetten voor de 

leefbaarheid van álle kernen in Koggenland (dus ook de kleine en middelgrote kernen) wordt 

met deze, bijna achteloze, mededeling een flinke tik uitgedeeld aan de inwoners van 

Spierdijk. In de praktijk zie we dat de voorzieningen (woningbouw, scholen, 

gezondheidscentra) alleen in De Goorn worden gerealiseerd in opdracht van de gemeente. 

De kleinere dorpskernen lijken niet te bestaan….. Is deze ontwikkeling om alle voorzieningen 

te centralisering in de twee grote kernen (De Goorn/Obdam) ingegeven door het leeg komen 

te staan van één schoolgebouw en de wens van één huisarts in Berkhout…? 

Spierdijk is een dorpskern die al jaren lang zijn eigen broek ophoudt en hulp van gemeente in 

heel veel gevallen niet nodig heeft. Treffende voorbeelden van deze zelfvoorziening zijn de 

woningbouwontwikkeling Spierland én de transformatie en herbestemming van de kerk in 

Spierdijk. 

Vele jaren hebben vele vrijwilligers zich hard gemaakt voor een volwaardige herbestemming 

van onze kerk, met inmiddels een prachtige huisartsenpraktijk (met apotheek) en 7 

medische specialisten als resultaat. Daar waar de gemeente achteloos tonnen uittrekt voor 

een gezondheidscentrum in De Goorn, heeft Spierdijk alles zelf moeten doen en moeten 

betalen. En als dán – achter de rug van de inwoners van Spierdijk om (!) – achter de burelen 



van het gemeentehuis wordt geadviseerd en besloten op verzoek van De Waterling, dat de 

huisarts maar even naar De Goorn moet verhuizen naar het terrein van een leeg komend 

schoolgebouw… Onverteerbaar…. 

En dit alles omdat de huisarts van Berkhout de praktijk niet wil/kan voortzetten gezien haar 

situatie c.q. conditie van de opstallen. 

Zoals het nu vermeld staat in het artikel van het NHD steunt de gemeente Koggenland deze 

gang van zaken en geeft dat des te meer aan dat zij de kleine kernen leegzuigen ter invulling 

van de grootschalige ontwikkeling in De Goorn en Obdam. 

 

Uw argumenten, onze reactie 

Jonge artsen hebben voorkeur om samen te werken in één gezondheidscentrum; 

Artsen kunnen zich toch gemakkelijk verplaatsen om gezamenlijk te overleggen en naar 

behoefte ervaringen uitwisselen? Er zijn volgens ons in alle dorpskernen ruimtes te huren 

voor dit overleg. Dat geldt ook voor eventuele uitval. De huisartsenpraktijk in Spierdijk kan 

deze ruimte zelf aanbieden. 

Onder één dak is specifieke kennis aanwezig waarop beroep gedaan kan worden; 

Ook de huidige digitale mogelijkheden geven toch alle mogelijkheden om kennis uit te 

wisselen, elkaar snel te bereiken. 

Bereikbaarheid; veel ouderen rijden auto en inzet buurtbusjes; 

Spierdijk heeft geen openbaar vervoer, los van de extra kosten die de patiënten moeten 

maken. In het huidige zorgcentrum in Spierdijk zijn totaal 3 personen met een eigen auto. 

Openbaar vervoer komt niet in Ursem. Wie betaalt dan de mogelijkheid van openbaar 

vervoer?? 

Praktijk Berkhout gesloten; 

Is er goed gekeken en vergeleken naar een mogelijke andere onderkomen in Berkhout en/of 

is er een kostenraming gemaakt verschil huisartsenpraktijk in Berkhout behouden en gebruik 

maken van het huidige netwerk van bestaande huisartsen ten opzichte van de totale kosten 

HOED? 

Hierin ook te bedenken dat Berkhouters aan de oostkant naar de huisartsenpraktijk in de 

Grote Waal kunnen, Bobeldijkers/Zuidermeerders naar Spierdijk en Berkhouter aan de 

westkant naar De Goorn?? 

Huisartsenpraktijk De Goorn: 

Blijft gevestigd aan de Dwingel??? Wij mogen aannemen dat dit niet klopt. Ook deze praktijk 

zal dan onder één dak vallen… 



Huisarts Spierdijk; 

Diverse artsen, praktijkondersteuners en apotheek geven nu al goede zorg aan vele 

Koggenlanders uit meerdere kernen. Een verhuizing – en daarbij het moeten opgeven van de 

apotheek – is niet nodig, maar ook onacceptabel voor de inwoners van Spierdijk. 

 

Digitale koffiemoment met CDA en wethouder; 

In november 2020 heeft het CDA een digitale koffiemoment georganiseerd met een aantal 

Spierdijkers, om te praten over ‘datgene dat Spierdijkers bezighoudt’. Een goed initiatief, 

zeker in deze tijd. Ook hebben we toen dit gerucht ter sprake gebracht. Wethouder Bijman 

gaf toen aan dat hij zich inderdaad hard zou maken voor een goede huisartsenvoorziening in 

de gemeente Koggenland. Ingegeven door het feit dat in Berkhout weliswaar opvolging is 

gevonden voor huisartsenpaar Sturris-Bergmeijer, maar dat de huisartsen aangeven dat ze 

back-up, ‘overleg’ en ‘kennis uitwisseling’ beter willen faciliteren. Wij hebben uiteraard 

aangegeven dat we het vertrek van onze huisarts zéér onwenselijk vinden en dat de locatie 

in Spierdijk wellicht ingezet kan worden als één van (twee of drie?) locaties in Koggenland. 

De wethouder beloofde dit ‘te overwegen’, ‘mee te nemen’ en ‘er op terug te komen’. U 

raadt het al, niets meer van gehoord, tot het artikel in de krant. 

 

Wij vragen u – gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders – om de 

voorzieningen in Spierdijk juist in stand te houden en het belang van deze voorzieningen 

voor de leefbaarheid in de kleinere kernen te onderkennen. Vind een oplossing waarbij juist 

het netwerk van de huidige huisartsenpraktijken in stand blijft. Zorg ervoor dat u juist niets 

kapot maakt, waar u later spijt van krijgt. En we vertrouwen erop dat u voor het 

schoolgebouw een juiste bestemming zult vinden. 

 

Wij verwachten op korte termijn een reactie van u; 

 

Dorpsraad Spierdijk i.o. 

Bestuur gebouw kerk   

KBO        

Inwoners Spierdijk e.o. 

 

Contactgegevens namens bovenstaande organen; 

Hans Blaauw 

Mob 06-53670201 

Hans-angelique.blaauw@quicknet.nl 


