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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * JP

Achternaam * Toonen

E-mailadres * joseph.toonen.47@gmail.com

Fractie * PvdA

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * aanvullende vragen ambulancezorg

Inleiding * Op dinsdag 28 mei jl. stelde ik vier art.41-vragen betreffende het 
ambulancevervoer inzake de kernen in de voormalige gemeente Loenen. 
Na publicatie van deze vragen op de website van zowel VARnws als RTV 
Stichtse Vecht hebben verschillende inwoners, met name vanuit 
Nigtevecht, mij gemeld dat ook zij zich ernstig zorgen maken over het 
ambulancevervoer.
Zo vertelde een inwoner dat in zomer van 2017 een wielrenner ernstig ten 
val kwam op de Klompweg in Nigtevecht en daar onverantwoord lang, veel 
langer dan de 'wettelijke'13 minuten, op een ambulance vanuit Maarssen 
(of Utrecht, dat bleef onduidelijk) moest wachten. Liggend op de grond. 
'Iedereen' vond de situatie onbegrijpelijk, want op 3 minuten afstand staat 
in Weesp een ambulance standby.
Een andere inwoner meldde mij dat hij vanuit zijn huis had waargenomen 
dat een ambulance met zwaailicht door de openstaande brug van 
Nigtevecht tot stilstand werd gedwongen. 
Ook werd ik geïnformeerd over het feit dat Abcoude (provincie Utrecht) 
wordt 'aangereden' door Amsterdam, m.a.w. vanuit een andere provincie.
Mij werd te verstaan gegeven me niet te laten misleiden door het 
standwoordantwoord dat de CPA Utrecht Weesp kan oproepen als dat 
nodig is, want dat gebeurt in de praktijk om onbegrijpelijke renenen nooit.
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Voor de PvdA Stichtse Vecht is het duidelijk dat hier sprake is van een 
zeer ongewenste, urgente en spoedeisende kwestie, welke eerder 
gisteren dan morgen moet worden aangepakt.
Wij verwachten dat wij, gelet op die urgentie en het spoedeisend karakter, 
aanmerkelijk sneller dan gebruikelijk antwoord op onze vragen krijgen dan 
de bekende termijn van vier weken. 

Vragen

Vraag 1 * 5. Bent u bereid, gelet op de urgentie en het spoedeisend karakter, op 
zo'n kort mogelijke termijn in overleg met de Ravu te gaan en de in de 
inleiding geschetste problematiek te bespreken? 

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


