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Nieuwe locatie Bravis

Beste leden van de raad,
Wij willen u graag informeren over ontwikkelingen ten aanzien van het komen tot een unielocatie voor het Bravis
ziekenhuis.
Zoals u heeft vernomen, kiest Bravis voor een versnelde uitvoering van de eerder aangegeven strategie om de locaties
Bergen op Zoom en Roosendaal samen te voegen tot één nieuwe ziekenhuislocatie. We willen samen optrekken met de
belanghebbende gemeentes. De gemeenten Reimerswaal, Tholen, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom
trekken in dit dossier gezamenlijk op. Wij respecteren dat, maar willen benadrukken dat de beste zorg voor de inwoners
van de hele regio voorop staat. Samen met Roosendaal, Bravis Ziekenhuis en de regiogemeenten zoeken we naar die
beste locatie. We geven daarmee uitvoering aan de motie van de Bergse gemeenteraad.
Bravis heeft in december criteria voor de locatiekeuze kenbaar gemaakt. Bestudering van deze criteria heeft voor onze
gemeenten duidelijk gemaakt dat Bravis bij voorkeur een locatie tussen Bergen op Zoom en Roosendaal nastreeft. Een
locatie oostelijk van Bergen op Zoom heeft echter invloed op de aanrijtijden van de ambulances naar de spoedeisende
hulp en acute verloskunde (nu gevestigd in Bergen op Zoom). Momenteel zijn die aanrijtijden voordelen van Tholen en
Woensdrecht al kritisch. Bij een verschuiving van de ziekenhuislocatie in oostelijke richting verslechtert deze situatie. In
het overleg met de regiogemeenten is aangegeven dat zo'n verslechtering ongewenst is.
Vanuit Bergen op Zoom zijn vrijdag drie locaties aangeboden. Ook vanuit Roosendaal zullen een of meer locaties worden
aangeboden. Bravis gaat deze locaties nu beoordelen op basis van de eerder aangedragen criteria. In de loop van
februari komt hierover meer duidelijkheid. Bravis heeft aangegeven dan ook met de diverse gemeenteraden in overleg te
willen treden.
Overigens is goede gezondheidszorg meer dan een ziekenhuis. Een nieuwe voorziening is ook een ideaal moment om
goed na te denken over een integrale aanpak. Wat gebeurt in een ziekenhuis, wat in een plaatselijke
gezondheidsvoorziening en wat gebeurt bij een huisarts of misschien wel thuis. Over die toekomststrategie willen de
samenwerkende gemeentes binnenkort een gezamenlijke werkconferentie organiseren. Ook u zult hiervoor worden
uitgenodigd.
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