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Hengelo, 13 januari 2014 

 

Geachte heer Schmidt, 

 

De afgelopen weken komen berichten naar buiten over afdelingen in het Hengelose 

ziekenhuis die gaan sluiten en verplaatst worden naar het ziekenhuis in Almelo. De meest 

recente voorbeelden hiervan zijn de afdeling verloskunde en de intensive care. Deze 

sluitingen zijn niet de eerste, de afgelopen jaren zijn al meerdere afdelingen in het 

Hengelose ziekenhuis gesloten. 

 

Hoewel u bij meerdere gelegenheden heeft aangegeven dat het ziekenhuis in Hengelo blijft 

bestaan, komen er steeds opnieuw berichten naar buiten over het verdwijnen van 

specialismen en afdelingen. Binnen de samenleving en de politiek is er geen enkel zicht op 

het totale plan en het beeld van het Hengelose ziekenhuis over een aantal jaren. Deze 

onzekerheid, onder druk van de aanhoudende berichten in de media, zorgen voor grote 

onrust binnen hengelo. 

 

Het ziekenhuis is, naar de mening van de Partij van de Arbeid, een publieke voorziening. 

Hoewel de gemeentepolitiek geen zeggenschap heeft over het beleid van het ziekenhuis, 

vinden wij dat het ziekenhuis de verantwoordelijkheid heeft om de Hengelose samenleving 

adequaat en volledig te informeren over de plannen.  

 

Wij hebben kennis genomen van de gezamenlijke persverklaring die u met het College van 

burgemeester en wethouders heeft afgegeven naar aanleiding van een gesprek. Daaruit 

blijkt dat u een toekomstvisie ontwikkelt op de ziekenhuis zorg in Twente. Ondertussen 

volgen de feitelijke ontwikkelingen zich in hoog tempo op, zonder dat duidelijk is waar deze 

ontwikkelingen toe leiden. 

 

Wij dringen er langs deze weg nadrukkelijkheid op aan eerst de toekomstvisie te schetsen 

met daarin het eindbeeld voor het Hengelose ziekenhuis, alvorens u verdere onomkeerbare 

stappen zet. Een helder beeld over de toekomstige invulling van de ziekenhuizen in Hengelo 

en Almelo zal de onrust en de twijfels over het behoud van een kwalitatief goed ziekenhuis 

in Hengelo wegnemen.  

 

Wij hopen van harte, in het belang van Hengelo, dat u deze handschoen oppakt en op zeer 

korte termijn een concreet totaalplan presenteert voor de ziekenhuizen in Hengelo en 

Almelo. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Maarten Hollander     Wim Winter 

Fractievoorzitter PvdA Hengelo   PvdA-raadslid (woordvoerder zorg) 

 


