Toekomst HMC , 2de Termijn van de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad Den
Haag op 18 juni 2020.
Vervolg op de eerste bijeenkomst van 12 maart 2020, waar ik namens het Comité Park
Bronovo ook al heb “ingesproken”. Hieronder mijn bijdrage in 2de termijn.

VoorziCer, Dames en Heren,
Dank u voor de mogelijkheid om namens het Comité Park Bronovo in tweede termijn onze mening te
geven.
Natuurlijk is de situaGe sinds Corona voor de Zorg in Nederland en dus ook voor de ziekenhuizen in
Den Haag aan evaluaGe toe. Een belangrijke conclusie lijkt nu al te zijn de behoeKe aan voldoende
reservecapaciteit voor pandemieën en andere gezondheidscrises die wij nu nog niet kennen. De
opvang en behandeling hiervan kunnen het best plaats vinden op locaGes waar de experGse,
ondersteuning en apparatuur voor handen is. In feite daar waar het nu ook de afgelopen maanden
heeK plaatsgevonden.
Wij zien die evaluaGe graag tegemoet.
TegelijkerGjd verandert dit o.i. niet wezenlijk de neergaande trend van de behoeKe aan
ziekenhuiscapaciteit en bedden in normale omstandigheden. De daadwerkelijk grote vlucht van tele
medische zorg, die juist ten gevolge van Covid-19 de laatste maanden is ingezet, zal verder gaan. Dat
betekent minder grote ziekenhuisgebouwen en zeker niet gebouwen met volumes die (deels) staan te
wachten om ooit gebruikt te worden. Op deze onomkeerbare trend bouwt comité Park Bronovo
door met toegankelijke dagelijkse zorgverlening dicht bij de paGënt van vandaag en morgen. Dat geldt
voor erg veel mensen in het Bronovo verzorgingsgebied. Het Gezondheidscentrum is een kruispunt
van wat specialisten en huisartsen te bieden hebben. Het beantwoordt aan een groot deel van die
behoeKe.
Het huidige Bronovo reserveren als calamiteitenziekenhuis met in rusGger Gjden min of meer de
zorgtaken die wij als Park Bronovo voor ogen hebben levert nog steeds een veel te groot gebouw op.
Zal het voorts passen in de strategie van het HMC voor de toekomst?
Veel beter achten wij het om voor die dagelijkse zorgtaken een kleiner nieuw gebouw neer te zeCen.
Een concept dat met zorghotel en zorgwoningen veel waarde aan Bronovo zal toevoegen.
Voor alle duidelijkheid zeg ik het nogmaals. Het comité Park Bronovo heeK niets van doen met
andere woningbouw op het Bronovo terrein. Wat ons betreK blijK het terrein een oase van rust in de
buurt maar wel met behoud van een serieuze zorgcapaciteit. Dat is ons uitgangspunt en streven.

Ik dank u voor uw aandacht
Ben Droste

