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Goes, 7 april 2018.
Geachte Mevr. Brandenburg,
Als ouderenbonden overleggen we tweemaal per jaar met de Clientenraad, waarvan één maal
in uw bijzijn. Zo zijn we in oktober 2017 nog bij elkaar geweest. Eén van de punten in dat
overleg was de inrichting van de entree en het parkeerterrein. Dat was toen nog in ontwerp.
Wel is toen aangegeven dat de entree autoluw zou worden.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en constateren we als ouderenbonden dat met name de
herinrichting van de entree door onze leden als zeer cliëntonvriendelijk wordt ervaren. En dan
druk ik me netjes uit. Hierdoor zijn de mensen genoodzaakt, al dan niet in een rolstoel, enkele
tientallen meters door weer en wind tegen een licht hellend terrein op, naar de entree te lopen.
Dat is zeker de afgelopen maand niet meegevallen. Dit ondanks de hulp van goedbedoelende
vrijwilligers.
Wij vinden dit een niet acceptabele situatie, te meer omdat wij constateren dat:
1. Uit het jaarverslag van de cliëntenraad blijkt dat hun negatieve advies over het huidige
ontwerp genegeerd is.
2. Uit een mailwisseling van één van onze leden met uw manager facilitaire
dienstverlening blijkt dat hij het probleem herkent en erkent. Hij geeft tevens aan dat
hij er echter niets aan zal doen. Reden is dat de veiligheid, die bij de oude entree niet
geborgd zou kunnen worden, prevaleert boven het ongemak van “een stukje lopen”.
3. Uit het feit dat, vanwege vele klachten, ook de wethouder al toegezegd heeft met u te
gaan praten over de ongewenst nieuwe situatie, blijkt al dat uw cliënten niet erg blij
zijn.
4. En als klap op de bekende vuurpeil hoorden we van de cliëntenraad, dit als antwoord
op onze vraag waarom – stilletjes - de dag en weekkaarten van het parkeren met 25%
waren verhoogd, dat één van de redenen was om een stukje financiering te vinden
voor de nieuwe entree.
Als belangrijkste reden voor de huidige keuze wordt steeds aangevoerd het onveilig zijn van
de oude situatie. Alhoewel er blijkbaar wel eens een ongeval is gebeurd en de situatie
chaotisch kon zijn, is er bij onze leden absoluut geen herkenning van deze onveiligheid.
Sterker nog, als we nu het gemanoeuvreer zien in de nieuwe situatie dan krijgen we zeker niet
de indruk dat de veiligheid in deze situatie beter geborgd wordt dan in de oude situatie.
Daarbij geldt dat er zeker andere oplossingen zijn om die vermeende onveiligheid in betere
banen te leiden.

Wij verzoeken u daarom om op zeer korte termijn de situatie te herzien en het mogelijk te
maken om weer veilig voor de deur afgezet en opgehaald te kunnen worden. De huidige
oplossing getuigt niet van begrip voor de cliënten die uw ziekenhuis moeten bezoeken.
Ik ben gaarne bereid hierover verdere toelichting te geven.
Hoogachtend,
Theo Snel,
Secretaris Bondenberaad Groot Goes
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