
10 december 2021 
Betreft: Update huisvesting Gezondheidscentrum De Goorn 
 
 
Geachte raadsleden gemeente Koggenland, 
 
In verband met de komende raadsvergadering rondom de ontwikkelingen op de Dwingel in De 
Goorn, informeer ik u namens Gezondheidscentrum De Goorn als volgt. 
 
De opdracht van de gemeenteraad was om alle maatschappelijke partijen mee te nemen in de 
massastudie. Inmiddels is gebleken dat het Gezondheidscentrum niet is meegenomen in de 
massastudie. We hebben alleen de toezegging gekregen dat de ontwikkelingen van de 
Jozefschoollocatie onze locatie niet zal belemmeren. 
 
Daarmee is het Gezondheidscentrum dus een ‘apart dossier’ geworden en hebben we zelf weer 
contact gelegd met de gemeente. Er is een gesprek geweest met de heer Bijman en Bovenkamp. De 
stand van zaken is als volgt: 
 

- De wethouder reageerde positief op eventuele aankoop en verfraaiing van het pand door het 
Gezondheidscentrum. 
 

- Vooralsnog wordt de huurovereenkomst verlengd. 
 

- De apotheek wordt per a.s. januari verplaatst, dus er is voor de korte termijn meer ruimte 
beschikbaar. Dit betekent dat binnenkort de patiëntenstop weer zou kunnen worden 
opgeheven indien er toestemming en financiële ruimte komt voor een interne verbouwing. 
Dat is goed nieuws voor de patiënten in De Goorn. 
 

- Daarnaast is de mogelijkheid tot verplaatsing van de bibliotheek naar het gemeentehuis 
besproken. Dat zou op de langere termijn voldoende ruimte betekenen voor het 
Gezondheidscentrum. 
 

- Tot slot zou het Gezondheidscentrum het pand graag aankopen, zodat het verbouwd en 
verfraaid kan worden. Als het huur blijft, zal verbouwing, ook op korte termijn, onderwerp 
van discussie worden. Bovendien kan het Gezondheidscentrum niet fors investeren als het 
geen eigendom is. 
 

- Daarom is expliciet verzocht om aankoop van het pand (net als alle andere buren). De 
Chinees en het andere gedeelte van het oude winkelcentrum is reeds in eigendom van de 
gebruikers. Het Gezondheidscentrum is bereid fors te investeren in het uiterlijk, de 
duurzaamheid en de bruikbaarheid van het pand. Dit heeft voordelen voor het aanzicht van 
het centrum, de bestendigheid van de huisartsenvoorziening én voor de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. 

 
Het verzoek aan de raad is om positief te adviseren ten aanzien van de verkoop. Daarmee kunnen de 
zorgverleners investeren in goede zorg en duurzaamheid. Ter inspiratie en bewijs van onze 
gedrevenheid voegen we onderstaand alvast een impressie van de plannen toe. 
 
Voor extra informatie zijn wij bereikbaar via 06-11537627. 
 
Koen Verhart 
Huisartsenpraktijk De Goorn 
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