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Verrast en verheugd was de fractie toen zij het bericht ontving van het voornemen van o.a. Strukton 

om een medisch centrum te bouwen in Zuidbroek. Een bedrijf van dergelijk formaat zal een positieve 

invloed hebben op de werkgelegenheid in Menterwolde en daar buiten. Geen financiële risico's voor 

de gemeente.  

Er zijn vele rapporten verschenen over de zorg in Oost-Groningen. Zuidbroek is bij uitstek een zeer 

geschikte locatie, komt veelal naar voren. De zorg veranderd. Met name in Groningen is het van 

belang dat zorg wordt gespreid. Zoals 1 van de gedeputeerden van de PvdA aangaf in oktober op een 

bijeenkomst over zorg: “kwalitatief goede zorg is niet een ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen, 

kwalitatief goede zorg betekent dat zorg altijd bereikbaar is. Als je een zware specialistische operatie 

nodig hebt, moet je misschien elders heen, maar we moeten organiseren dat de herstelperiode nabij 

huis kan, in een anderhalve lijns-centrum." 

Wel zijn we verbaast en teleurgesteld over de reactie van Gedeputeerde Staten van Groningen die in 

de media zeggen niet akkoord te gaan met de bouw van een ziekenhuis buiten het stedelijk gebied, dat 

twee ziekenhuizen in een krimpregio geen zelfstandig bestaansrecht hebben en je geen 

concurrentiestrijd moet willen met de Ommelander Ziekenhuis Groep. Hier worden appels met peren 

vergeleken voorzitter. Dit medisch centrum is geen ziekenhuis, maar een specialistisch centrum zonder 

bedden voor Noord en Oost Nederland. Nu moeten patiënten vaak maanden lang wachten voor er een 

plek is in één van de ziekenhuizen in onze provincie of erger nog: ze te horen krijgen dat het 

ziekenhuis zo vol zit dat er geen plaats voor ze is en patiënten gedwongen zijn naar het buitenland te 

moeten voor de noodzakelijke behandeling. 

In ons gebied zijn er goede voorbeelden van medische centra die uitstekend werken naast bestaande 

ziekenhuizen, zo als tegenover het Martiniziekenhuis in Groningen en  bijvoorbeeld in Assen met een 

paar medische centra naast het Wilhelmina ziekenhuis. En zoals vandaag bekend werd en vergaande 

samenwerking met het Martine en het Wilhelmina Ziekenhuis. 

Ook de verwijten naar onze gemeente door wethouder Boon van Oldambt is absurd. Hij verwijt 

Menterwolde hieraan mee te werken en vindt dat dit schreeuwt om een gemeentelijke herindeling.      

Een onbegrijpelijke reactie van een wethouder van een gemeente die onlangs nog stelde uit de 

samenwerking voor de Regionale Uitvoerings Dienst te stappen, omdat op goede zakelijke gronden is 

besloten de RUD niet in de gemeente Oldambt, maar in Veendam te vestigen. Ook een Factory Outlet 

Centre zou niet in Zuidbroek moeten komen. Over bestuurlijke samenwerking gesproken! 

 Onze fractie is zeer verheugd over dit voornemen en staan positief in dit voorstel. 

 

 


