
Van: Cliëntenraad ‘De Berkenhof’, Berkhout (e-mailadres bekend bij griffie) 

Aan:  griffie@koggenland.nl 

Datum:  20-05-2022 

Onderwerp: Protestbrief HOED 

Hallo Gemeenteraad van Koggenland, 

 

Hierbij doen wij u van onze kant ook de protestbrief "HOED" van de ouderenbond Berkhout Bobeldijk 

toekomen omdat wij volledig achter de inhoud van dit schrijven staan. 

 

Groeten, 

 

Cliëntenraad "De Berkenhof" te Berkhout 

  

mailto:griffie@koggenland.nl


Berkhout, 15 mei 2022 
  
Aan: griffie gemeente Koggenland 
  
Betreft: Brandbrief van ouderenbond OBBB over HOED 
  
Wij, bestuursleden van de ouderenbond in Berkhout en Bobeldijk (OBBB), maken ons ernstig zorgen 
om ‘de zorg’. 
Deze zorgen gaan met name over de huisartsenzorg in ons dorp en in onze gemeente. 
  
Na de gemeentegesprekken van 2017 is er een groepje mensen in Berkhout actief geweest. Het doel 
was ervoor te zorgen dat Berkhout een huisarts zou houden. Wij hebben al begrepen dat de 
huisartsengroep in Koggenland een HOED in de Goorn zou beginnen. Begin verleden jaar stond dit in 
de krant. Er is ook een voorlichtingsavond bij de gemeente geweest. Daar is gesproken over de 
Jozefschool. We dachten toen dat iedereen het hiermee eens was. 
We begrijpen dan ook niet waarom de gemeenteraad in december 2021 ineens besloten heeft dat er 
een andere oplossing nodig is. 
Wat is hier de reden van? 
  
We lezen dat de huisartsen haast hebben. Dat begrijpen we. Er zijn al heel lang gesprekken geweest 
met de gemeente. Er zijn toezeggingen gedaan. Er zijn verwachtingen gewekt. De nieuwe huisarts in 
Berkhout is hier gekomen met het idee dat ze een korte tijd in een porta cabin zal zitten. De huisartsen 
in Avenhorn en Ursem zitten dicht bij hun pensioen, dat is voor hen ook de reden om haast te maken. 
Als zij opvolgers zoeken, willen ze kunnen vertellen dat de plannen voor een HOED afgerond zijn. 
Omdat de gemeenteraad heeft besloten dat het voorstel van de burgemeester en wethouders niet 
acceptabel is, gaat het allemaal veel langer duren. 
Wij zijn bang de nieuwe huisarts in Berkhout door deze acties kwijt te raken. 
We begrijpen niet waarom de gemeenteraad het voorstel van de CDA-wethouder en de VVD-
wethouder niet steunt. 
Wat is hier de reden van? 
  
Als de reden is dat de VVD nu met GBK een coalitie gaat vormen, dan hadden wij dat als betrokken 
kiezers graag van tevoren willen weten. Maar in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen stond 
over de zorg nauwelijks iets. 
  
Op de laatste gemeenteraadsvergadering is door sommige fracties gezegd dat ze niet goed op de 
hoogte zijn gehouden door de wethouders. Het is goed om dat politiek duidelijk te krijgen, maar nu 
worden de huisartsen de dupe van deze politieke kwestie. 
Dit is geen behoorlijk bestuur! 
Wat zit erachter dat de gemeenteraad de toezeggingen en gewekte verwachtingen niet durft na te 
komen. 
  
In een coalitiegesprek met de VVD en het GBK hoorden onze vertegenwoordigers van de 
ouderenbond in Berkhout van de huidige VVD-wethouder en van de fractievoorzitter van de VVD dat 
de reden van de vertraging bij de huisartsen zou liggen omdat die niet goed hebben aangegeven wat 
ze nodig hebben. Maar dat was toch al lang bekend? Er lag toch al een voorstel van de burgemeester 
en wethouders aan de gemeenteraad. Waarom zijn die partijen niet meteen in september 2021 aan de 
huisartsen vragen gaan stellen? Waarom duurde het tot de raadsvergadering van 27 april om via een 
motie meer informatie te krijgen? 
Wat zit hier toch achter?  
  
Er is gesproken over De Leet als een goede plek voor de HOED. We hebben al gehoord dat de 
nieuwe apotheek in het centrum van De Goorn wil gaan zitten. We zouden graag de huisarts voor 
Berkhout ook daar in het centrum van De Goorn willen zien. Zo is het veel gemakkelijker om een 
bezoek aan je huisarts te combineren met een bezoek aan het winkelcentrum of om medicijnen bij de 
apotheek op te halen. Als de gemeenteraad voor De Leet kiest, zijn we bang dat Berkhouters die dicht 
bij Hoorn wonen daar ook hun huisarts gaan zoeken. Dit is niet goed voor het dorpsgevoel. 
Wat is de reden dat de gemeenteraad zo makkelijk met de belangen van Berkhouters omgaat? 
  



In de krant lezen we ook dat het Dijklander Ziekenhuis mee wil doen met de HOED, door hier 
specialisten een spreekuur te laten houden. Tegelijk lezen we dat dit aanbod ingetrokken kan worden 
als er niet snel duidelijkheid komt over de vestiging. 
Als ouderenbond vinden wij het een goede ontwikkeling dat wij voor specialistenbezoek wat minder 
vaak naar het drukke ziekenhuis moeten. We vinden het bijzonder spijtig als deze kans niet gegrepen 
wordt. 
  
In de laatste gemeenteraadsvergadering is gesproken over een te grote verkeersdrukte op De 
Dwingel als daar de hele dag door patiënten voor de HOED komen. Dit is een raar argument. Heeft 
iemand wel eens geteld hoeveel auto’s er daar reden als kinderen op een regenachtige dag werden 
gehaald en gebracht? 
Wat is de reden dat de gemeenteraad zulke argumenten zoekt bij een beslissing? Spelen er soms 
andere belangen? 
Opmerkelijk is dan wel dat de praktijkhouder van De Goorn, naast de bibliotheek, vertelt dat ze zullen 
gaan uitbreiden en dat ze verwachten dat de gemeente hiermee instemt. 
  
De gemeenteraad neemt beslissingen die bijna iedereen in Berkhout raakt. Is er onderzoek gedaan 
naar wat mensen hiervan vinden? We zijn benieuwd naar de resultaten. Wij hebben geen enquête of 
iets dergelijks gehouden, maar wat wij zo in gesprekken horen met inwoners, dan krijgen we vaak 
dingen te horen als: “Het was toch al geregeld?” of “Waarom is dit zo politiek geworden?” en vaak “Ik 
ben het er niet mee eens!” 
  
Wij maken ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken! 
Het komt ons verstandig voor dat er eerst eens met bewoners van Berkhout en Bobeldijk gepraat 
wordt over de plannen die de meerderheid van de gemeenteraad voor hen in petto heeft. Een 
dorpsbijeenkomst zoals indertijd over de bedreigde apotheek? Het zou in café De Ridder kunnen. 
  
Als vertegenwoordigers van de ouderenbond in Berkhout roepen wij de gemeenteraad op om snel tot 
goede oplossingen te komen voor de vestiging van een HOED, zodat de huisartsenzorg in onze 
gemeente de grootste kans heeft de moeilijke tijden te overleven. 
Want wat hebben we straks aan seniorenwoningen als we geen huisartsen meer hebben? 
  
We hopen op een beslissing waar we niet jarenlang met spijt aan moeten terugdenken. 
  
Het bestuur van de ouderenbond Berkhout en Bobeldijk (OBBB). 
  
Bauke Drost 
Maartje Drost 
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Dirk Koning voorzitter 
Tiny Lisman 
 


