
9 februari 2022 
Betreft: Extra capaciteit Gezondheidscentrum De Goorn 
 
 
Geachte raadsleden en wethouders gemeente Koggenland, 
 
Graag informeer ik u over de ontwikkelingen rondom de huisvesting binnen Gezondheidscentrum De Goorn. 
Door de nieuwe afspraken met de gemeente, de tussentijdse verlenging van ons huurcontract en 
mogelijkheden om op korte termijn mogelijk het gebouw te kopen, kunnen wij op korte termijn intern uit gaan 
breiden. Door de vrijgekomen ruimte van de voormalige apotheek kunnen wij uiterlijk in april een extra 
spreekkamer en nieuwe behandelkamer/ laboratorium realiseren. 
De verbouwing is in voorbereiding en wij verwachten uiterlijk eind april de patiëntenstop vanuit de 
huisartsenpraktijk voor (nieuwe) inwoners van De Goorn voorlopig op te kunnen heffen. 
 
Deze aanpassingen geven op de korte termijn weer meer ruimte maar zijn helaas nog geen structurele 
oplossing voor alle zorgdisciplines binnen het Gezondheidscentrum. 
Wij zijn daarom verheugd om te zien dat er concrete plannen zijn om de bibliotheek naar het gemeentehuis te 
gaan verplaatsen. De mogelijkheid om de huidige bibliotheek bij het Gezondheidscentrum te betrekken zou 
zowel voor de huisartsenpraktijk als andere zorgverleners voldoende ruimte moeten bieden om alle (nieuwe) 
inwoners in de komende jaren van goede zorg te blijven voorzien. 
Omdat de zorgvraag de komende jaren hard blijft groeien willen wij u vragen of er mogelijk prioriteit gegeven 
kan worden aan een spoedige verhuizing van de bibliotheek?  
Wij hebben gezien dat de vestiging van de bibliotheek in het gemeentehuis onderdeel is van een groter project. 
Indien de plannen voor het vernieuwde gemeentehuis gefaseerd zouden kunnen verlopen en de bibliotheek als 
eerste aan de beurt zou zijn, dan zou dat op kortere termijn extra ruimte kunnen bieden aan de 
huisartsenpraktijk, thuiszorg, diëtisten, fysio- & podotherapeuten. Met name door de extra Covidzorg, plannen 
van het nieuwe kabinet en uitbreiding van De Goorn en Avenhorn zijn zij hard op zoek naar extra capaciteit. 
 
Uitbreiding naar de huidige bibliotheek op zo'n kort mogelijke termijn maar uiterlijk in 2023 zou ook voor de 
langere termijn voldoende capaciteit moeten opleveren. 
Bij deze mogelijke uitbreiding voor Gezondheidscentrum De Goorn is al rekening gehouden met de bouw van 
een HOED met extra zorgdisciplines. Wanneer deze bouw vertraging zou oplopen verhoogd dit de druk op de 
huidige beschikbare capaciteit van de huisartsenpraktijken, met name die in De Goorn zelf. 
 
Mocht u meer informatie wensen over de ontwikkelingen in de zorg binnen de gemeente dan horen we dat 
graag. 
 
Koen Verhart 
06-11537627 
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