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Onderwerp : Uw vragen ex. art. 71 RvO over huisartsenpraktijk Zuiderhoed 

 
Geachte heer Verbruggen, 
 
In uw brief van 31 maart 2021 stelt u raadsvragen over Artikel 71 RvO vragen over huisartsenpraktijk 

Zuiderhoed. 

 

Uw vraag is om een overzicht te geven van het tijdspad van het traject tot nu toe met daarbij de al dan 

niet gemaakte afspraken en gedane toezeggingen aan partijen.  

 

Op deze vraag kunnen wij u het volgende antwoord geven: 

 

In januari 2020 nam huisartsenpraktijk Zuiderhoed contact op met de gemeente om de mogelijkheden 

voor vestiging aan de Chopinstraat 10 te bespreken. In de eerste twee kwartalen van 2020 is er een 

intern onderzoek verricht naar de ruimtelijke mogelijkheden die de locatie Chopinstraat 10 biedt. Uit de 

verkenning bleek dat nog verschillende mogelijkheden voor de locatie open stonden. Op 24 

september 2020 was er een gesprek tussen Huisartsenpraktijk Zuiderhoed en een drietal ambtenaren 

over de mogelijkheden. In dit gesprek is uitgelegd dat er nog geen knoop was doorgehakt over de 

locatie, maar dat het de huisartsen vrij stond een informatief plan in te dienen. Daarbij is een 

onderbouwing gevraagd waarom deze locatie geschikt zou zijn en waarom andere, bestaande locaties 

afvielen. Als laatste is aangegeven dat het maken van een plan voor de locatie voor rekening en risico 

van initiatiefnemer is. Dit plan is uiteindelijk begin december ingediend. 

 

Tegelijkertijd ontstond een ander huisvestingsvraagstuk. Zuiderparkweg 282 was aangekocht door 

Cello met het voornemen hier een woonzorgcomplex te realiseren voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking en bijkomende psychosociale problematiek (LVB+). Dit pand bevindt zich pal 

naast de locatie waar momenteel het tweede hostel wordt gerealiseerd, een woonzorgcomplex voor 

mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. De aankoop heeft tot veel onrust in de buurt 

geleid door de combinatie van de twee doelgroepen. Bij de komst van het hostel is de omwonenden al 

eerder aangegeven dat zorgvuldig omgegaan zou worden met het huisvesten van nieuwe zware 

doelgroepen. Cello begreep deze zorgen en heeft ingestemd met een zoektocht naar een alternatieve 

locatie.  
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Een mogelijkheid hiervoor was de Chopinstraat 10. Een locatie passend voor de doelgroep van Cello 

en die ook ruimtelijk gezien passend is voor de plannen die Cello had aan de Zuiderparkweg. Maar 

waarbij ook de nodige kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Huisvesting van Cello aan de 

Chopinstraat zou betekenen dat de gemeente actief meewerkt aan het huisvesten van een nieuwe 

zware doelgroep in de wijk Zuid. Dit in tegenstelling tot de belofte die gemaakt is bij de komst van het 

tweede hostel. Bovendien is de Chopinstraat nog steeds op loopafstand van het tweede hostel, wat 

onderlinge beïnvloeding van beide doelgroepen wel verkleind, maar niet uitsluit.  

 

Het gesprek met de huisartsenpraktijk liep parallel aan het gesprek met Cello. Daarbij is in eerste 

instantie aan huisartsenpraktijk Zuiderhoed meegegeven dat wij ook met een andere zorgpartij in 

gesprek waren. Op een gegeven moment is de huisartsenpraktijk met hun initiatief daarom tijdelijk ‘on 

hold’ gezet in afwachting van de gesprekken en het uitsluitsel over de mogelijke verkoop aan Cello. 

Dat is ook zo met de huisartsenpraktijk gecommuniceerd. Naar aanleiding van dit contact hebben zij in 

een brief nogmaals hun urgentie voor een nieuwe locatie aangegeven alsmede de geschiktheid van 

de locatie aan de Chopinstraat. Hierop is een accountmanager van de afdeling Economische Zaken 

betrokken om samen met de huisartsenpraktijk te zoeken naar een geschikte locatie op Zuid, 

waaronder ook vestiging aan de Chopinstraat 10. 

 

Begin april is het voornemen tot verkoop van Chopinstraat 10 aan Cello ter besluitvorming voorgelegd 

aan ons. Na een zorgvuldige afweging van alle argumenten voor en tegen hebben wij besloten af te 

zien van verkoop van de Chopinstraat 10 aan Cello. De huisartsenpraktijk ontvangt van ons 

binnenkort een reactie op zowel de ingediende informatieve aanvraag als de brief van hen ter 

onderschrijving van de urgentie van verplaatsing.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 
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