Van:
Verzonden: vrijdag 8 juni 2018 12:12
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: zorgvoorzieningen in Bisonspoor
Geachte leden van de gemeenteraad,
Bijgaand zend ik u toe een brief over een onderwerp dat wij als Seniorenraad graag onder uw
aandacht brengen.
Met vriendelijke groet,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Maarssen, 8 juni 2018
Onderwerp: zorgvoorzieningen in Bisonspoor

Geacht College,
De Wijkcommissie Bisonspoor heeft ons als Seniorenraad (SR) verzocht om haar wensen te
ondersteunen met betrekking tot de vestiging van een gezondheidscentrum en een
ontmoetingsruimte in de nieuwbouw van Bisonspoor.
Ter oriëntatie heeft de SR ook kennis genomen van het Ambitiedocument van de ontwikkelaar/
eigenaar van het complex. Wintertrust zal alles doen wat in haar vermogen ligt om een
gezondheidscentrum te realiseren en blijft in gesprek met gegadigden. Daarnaast wordt er
onderzoek gedaan naar het realiseren van zorgwoningen binnen het winkelgebied.
De SR is van mening dat bij een zo omvangrijk project in het hart van Maarssenbroek het een dure
plicht is om de kansen te benutten voor het realiseren van publieke voorzieningen, zoals een
gezondheidscentrum - met huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten e.a. - dat zou kunnen fungeren
als medisch centrum voor de gehele wijk. Daarnaast is er in Maarssenbroek grote behoefte aan
wonen met zorg, zodat ons inziens deze ambitie van de ontwikkelaar in de plannen een plaats zou
moeten krijgen. Dat laat zich ook goed combineren met een wijkontmoetingscentrum. Die laatste
functie willen we als SR graag bepleiten vanwege de sterke vergrijzing die ons te wachten staat en de
eenzaamheidsproblematiek die met name in Maarssenbroek omvangrijk is.
Het is ons bekend dat er vanuit de 1e lijnsorganisaties belangstelling is voor een plek in Bisonspoor.
Wij zien een situatie ontstaan waarin de ontwikkelaar wordt geconfronteerd met diverse
gegadigden, die wellicht elk voor zich over te weinig draagvlak beschikken; in dat geval vervliegt de
kans om een toekomstgerichte zorgvoorziening te realiseren.
De SR sluit zich aan bij de urgentie die spreekt uit het ambitiedocument van de Wijkcommissie, die
een oproep doet aan alle betrokken partijen om samen te werken teneinde resultaat te kunnen
boeken.
Als Seniorenraad geven wij uw College in overweging om een projectgroep Zorgvoorzieningen
Bisonspoor in te stellen, met daarin de verschillende gegadigden.
Dit om te bereiken dat er een toekomstgericht totaalconcept wordt ontwikkeld, met alle relevante
functies. Daardoor kan ook worden bereikt dat “wonen met zorg” inhoud krijgt.
Met vriendelijke groet,

