Inspreekreactie Carlo Hazenberg,Fysiotherapie De Mortel
Extra Raadsvergadering: 1-10-2019
Wensen en bedenkingen raad bij voorgenomen verkoop gezondheidscentrum
de Mortel
Geachte Burgemeester, wethouders, raadsleden en alle aanwezigen,
Bedankt voor de mogelijkheid om in te spreken op deze extra raadsvergadering
met betrekking tot de koop van het gezondheidscentrum.
Sinds 1999 ben ik gevestigd in De Mortel met mijn praktijk voor fysiotherapie.
In 2001 ben ik gevraagd om als afgevaardigde van de zorg deel te nemen in de
werkgroep “De Mortel Leeft” ter verbetering van de leefbaarheid op langere
termijn.
In 2010 ben ik door Wethouder Mastenbroek gevraagd om een rol te spelen in
de realisatie van een gezondheidscentrum in het nieuwe MFA.
Na goede overweging heb ik besloten om dit gedeelte van de leefbaarheid in
De Mortel op te pakken.
In 2012 heb ik aan een ambtenaar van de gemeente de vraag gesteld of er een
mogelijkheid tot koop van het gezondheidscentrum zou kunnen zijn.
Na advies van de financiële afdeling werd er groen licht gegeven met
betrekking tot de verkoop.
Deze mogelijke verkoop werd ook besproken in de projectgroep waarbij naast
de gemeente ook een afvaardiging van stichting Stuurgroep De Mortel
aanwezig was.
Op 5 maart 2014 ben ik gestart in mijn praktijkruimte in MFA De Sprank.
Naast mijn praktijk voor fysiotherapie had ik op dat moment ook al meerdere
zorgdiscipline ’s gerealiseerd in het gezondheidscentrum.
Waaronder weeguur De Mortel, Uitdeelpunt Apotheek BENU, prikpost
Elkerliek Ziekenhuis, Diëtiste Zorgboog in Balans en uitleen hulpmiddelen.
In mei 2014 ontving ik van de toenmalig Burgemeester Jan van Someren de
brief met de bevestiging van de afspraak dat eind 2015 de mogelijkheid tot
koop in overleg besproken zou worden.

Medio 2015 heb ik contact gezocht met de gemeente over deze afspraak.
Stichting Stuurgroep De Mortel en de beheerstichting van MFA De Sprank zijn
door mij persoonlijk hierover geïnformeerd.
In de periode hierna heeft het faillissement van Bouwbedrijf Ponje en het
opstellen van het MJOP tot forse vertraging geleid in de besluitvorming tot
mogelijk verkoop van het gezondheidscentrum.
Al die tijd heb ik veelvuldig contact gehad met meerdere ambtenaren van de
gemeente waarbij van beide kanten de mogelijkheid tot verkoop ingebracht
werd.
Nadat alle benodigde informatie beschikbaar was zijn de gesprekken over
verkoop hervat met Wethouder Miranda de Ruiter en de ambtenaren.
In 2018 zijn er meerdere overleg momenten geweest met Gemeente en
Stichting Stuurgroep De Mortel waarbij alle partijen hun standpunten met
betrekking tot de verkoop hebben ingebracht.
Op 20 december 2018 informeerde Wethouder Miranda de Ruiter mij dat
Burgemeester en Wethouders tot het besluit waren gekomen om het
gezondheidscentrum aan mij te verkopen.
De afgelopen jaren draait het gezondheidscentrum naar volle tevredenheid van
de inwoners van De Mortel.
Door mijn activiteiten binnen en buiten het centrum ben ik momenteel een
belangrijke factor in de leefbaarheid van het dorp.
Door de koop van het gezondheidscentrum verbind ik mij nog meer aan De
Mortel.
De bijdrage van het gezondheidscentrum, binnen dit unieke MFA, aan de
leefbaarheid in De Mortel is voor mij zeer belangrijk.
Ik zal mijn uiterste best doen om dit belang zorgvuldig te bewaken.
In mijn optiek is hier duidelijk sprake van een win-win situatie.
Ik bedank U voor uw aandacht.

