
Aan de fractievoorzitters, 
de leden van de gemeenteraad,
de leden van het college van B&W,
van de gemeente Weert.

Weert, 11 december 2020,
betreft behoud spoedeisende hulp Ziekenhuis Weert,

Beste raads- en collegeleden,

Samen spannen we ons als politiek al jaren in voor het behoud van het ziekenhuis in Weert. 
Momenteel maken wij ons grote zorgen over de toekomst van de spoedeisende hulp. Steeds weer 
wordt door landelijke ontwikkelingen de toekomst van ons ziekenhuis bedreigd. Daar kunnen we 
mogelijk nu samen wat aan doen.

In maart zijn er landelijke verkiezingen en de politieke partijen zijn bezig met het opmaken van hun
verkiezingsprogramma. Het zou goed zijn wanneer we een poging ondernemen om in deze 
verkiezingen het voortbestaan van de regionale ziekenhuizen zoals het Sint Jans Gasthuis voor 
langere termijn veilig te stellen inclusief de spoedeisende hulp en IC afdelingen aldaar. Dat kan 
door te proberen om in de verkiezingsprogramma’s van het liefst alle landelijke politieke partijen 
passages te laten opnemen die hiervoor zorgen.

Zo is tijdens de ledenvergadering van de PvdA Limburg een amendement aangenomen om de 
bestaande passage aan te scherpen met de volgende zin: “Regionale ziekenhuizen worden niet 
gesloten en daar waar aanwezig blijven de voorziening van spoedeisende hulp en IC gehandhaafd”.

Onze oproep aan jullie is te proberen een passage van gelijke strekking in het 
verkiezingsprogramma van jullie partij te laten opnemen. Daarmee wordt het voortbestaan van 
regionale ziekenhuizen als de onze voor langere tijd veilig gesteld.

We begrijpen dat deze brief niet voor alle raads- en collegeleden zinvol is. Een aantal van u is niet 
verbonden aan een landelijke partij. Of het verkiezingsprogramma van uw partij voorziet er al in.
Toch hebben we besloten u allen aan te schrijven, zodat we allemaal over dezelfde informatie 
beschikken.

Tenslotte willen wij u vragen, wanneer u het zinvol acht uw collega partijgenoten die mogelijk 
vertegenwoordigd zijn in onze buurgemeenten, te betrekken bij deze actie.

Met vriendelijke groet,

De fractie PvdA Weert, Bestuur PvdA Weert
Fanida Kadra José Meijer
Leon Heuvelmans Nettie Huisman


