Gemeenteraad Den Haag, donderdag 12 maart 2020, 1330 uur
Inspreken Commissie Samenleving van de Gemeenteraad op de zitting van 12 maart 2020,
betreffende G Raadsmededeling: Stand van zaken ontwikkelingen HMC a.d.h.v. reactie RvB HMC
d.d. 19 juni 2019.
Ik dank u voor de mogelijkheid om als mede initiatiefnemer van het plan Park Bronovo onze
visie op de gewenste ontwikkeling van het Bronovo gebied toe te lichten.
Het Comité Park Bronovo betreurt zoals zo velen de sluiting van dit zo lang op deze plek
gevestigde, goed bereikbare en vertrouwde ziekenhuis op deze mooie locatie. Maar wij kunnen
begrip opbrengen voor de redenen van het besluit en zien ook elders in het land vergelijkbare
ontwikkelingen.
We accepteren de sluiting dus als een gegeven, maar willen zeker niet accepteren dat er geen
serieuze zorginstelling op het Bronovo gebied zou blijven. Dan verliest een groot aantal
inwoners van de stad en directe omgeving makkelijke toegang tot essentiële zorgfuncties. Het
geografisch centrum van de resterende ziekenhuizen verschuift over grote afstand naar het
midden en zuiden van de stad. Dat is niet goed en moet en kan worden voorkomen.
Park Bronovo vult de op het Bronovo terrein rustende zorgbestemming in, niet met een
uitgebreide huisartsenpost waarop het HMC tot nu toe leek af te stevenen, maar op een
serieus op de bevolking gericht Gezondheidscentrum waar huisartsen en specialisten
samenwerken: de zgn anderhalvelijnszorg.
Dit gezondheidscentrum wordt gekenmerkt door innovatie en vernieuwing van de Zorg zoals
die zich nu nog veelal in theorie aftekent. Dat betekent Zorg met gebruik making van de
nieuwste technologieën inclusief zorg op afstand via elektronische en sociale hulpmiddelen.
Maar mede gelet op de relatief oudere populatie in het wijdere Bronovo gebied ook
daadwerkelijk medische zorg op de Bronovo locatie waarbij ook nog eens een zorghotel en
zorgwoningen deel van de nieuwe infrastructuur uitmaken. Naast de focus op ouderen is er ook
aandacht voor een nog jongere populatie, de zgn leefstijl geneeskunde die voorkomt dat je
onnodig kostbare Zorg behoeft.
Het Gezondheidscentrum biedt mogelijkheden voor academisch onderzoek door
universiteiten daarbij ondersteund door de medische industrie. Het is logisch dat wij daarbij
kijken naar wat het LUMC en in het bijzonder de Haagse Campus te bieden heeft maar ook
naar de TU Delft.
Het beoogde Gezondheidscentrum verdient een geheel nieuwe geëigende infrastructuur. Het is
onze bedoeling dat de overblijvende functies in het huidige Bronovo gebouw geleidelijk aan
kunnen overgaan naar de beoogde nieuwbouw.
Alles bij elkaar is het Park Bronovo Gezondheidscentrum waaraan wij nu verder inhoud geven
niet alleen een aantrekkelijke, goed bereikbare, toekomst gerichte zorginstelling voor
bewoners van Den Haag maar kan het zich ontwikkelen tot een Voorbeeld Stellend instituut
voor de rest van Nederland waar Den Haag trots op kan zijn.

Ik eindig met een vraag aan u als commissie Samenleving. Wil uw commissie mede in het kader
van het voortgaande Planuitwerkingskader (PUK) zich uitspreken dat er bij een eventuele
bestemmingswijziging tenminste 20% van de grond een zorgbestemming houdt? Ik refereer
hier ook naar de vraagstelling van uw commissielid Remco de Vos aan B&W die in een brief van
4 februari is beantwoord maar daar niet concreet op ingaat.
Het Comité Park Bronovo gaat stevig verder met haar planvorming en betrekt daarbij graag
alle partijen: cliënten/patiënten, belanghebbenden zoals omwonenden, het HMC Bestuur en
specialisten, huisartsen, universiteiten zoals de Haagse Campus van het LUMC en uiteraard u
leden van de Gemeenteraad.

Ik dank u voor uw aandacht.

Ben Droste
Comité Park Bronovo
www.parkbronovo.nl

