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Betreft: Schriftelijke vragen voorkeurs locatie Tactus gezondheidspark 

 
Geacht college, 
 
Na het vragenkwartiertje tijdens de gemeenteraadsvergadering op 14 april jl. hebben wij behoefte 
om nadere schriftelijke vragen te stellen. Tijdens het vragenkwartiertje heeft de VVD aandacht 
gevraagd voor het voornemen van Tactus om nabij een hospice een woon- en behandelcentrum te 
realiseren. De wethouder heeft de raad vervolgens duidelijk willen maken dat de locatie geen 
belemmering zou zijn voor de hospice aangezien de voorkeurslocatie niet in zicht is van de hospice.  

De VVD is zeer verbaasd over dit antwoord van de wethouder, aangezien wij andere informatie 
hebben. 

Kijkend naar zicht en afstand zijn de alternatieve locaties wel degelijk beter dan de voorkeurslocatie. 
De officiële ingang van de hospice is aan de P.C. Borstlaan 123. Deze ligt daarom, anders dan dat de 
wethouder heeft gezegd, op grotere afstand van de H.Harstralaan die als alternatieve locatie is 
genoemd. 

Via deze weg willen wij nog nadere vragen stellen aan het college. 

• Op basis van welke informatie heeft het college tijdens het vragenkwartiertje antwoord 
gegeven op onze vragen? 

• Kan het zijn dat de wethouder vanuit de ZIJ-INGANG van de hospice heeft geredeneerd en 
daardoor een onjuist beeld heeft ontwikkeld over de situatie van de locatie? 

• Heeft de wethouder daarmee dan in zijn beantwoording de raad onjuist geïnformeerd? 
• Is het college bereid om alsnog samen met álle stakeholders, dus ook met de hospice en 

TMZ, om tafel te gaan zitten en serieus naar de alternatieve locaties te kijken? 

Wij willen nogmaals benadrukken dat de VVD het Gezondheidspark als een logische locatie voor een 
woon- en behandelcentrum van Tactus niet betwist, maar wij hebben wel grote twijfels aan de 
locatie die als voorkeurslocatie wordt aangemerkt. Voor de VVD is onvoldoende onderbouwd 
waarom alternatieve locaties niet de voorkeur hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jos Rikkerink en Cynthia van der Zweth, VVD 

 

 


