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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@live.nl>
woensdag 1 november 2017 10:34
statengriffier

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

DMS:

-1

T.a.v Hr. Van der Maas / FW: Zeeuwse ziekenzorg en OV / Re: afmelding

T.a.v. Gedeputeerde H. van der Maas,

Geachte heer Van der Maas,
Ter informatie stuur ik u het onderstaande bericht.
Met vriendelijke groet,

Van:
@live.nl>
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2017 19:45
Aan:
Onderwerp: Zeeuwse ziekenzorg en OV / Re: afmelding

Beste
Hartelijk dank voor je vriendelijke reactie.
Al met al was het tot Kruiningen geen vervelende reis, omdat ik in op station Goes een paar aardige
mensen ontmoette. Helaas; een hele trein aan passagiers past niet in één reisbus, vandaar dat ook ik, na
museumbezoek in Goes, terug ben gegaan naar Hoofdplaat.
Ik maak me niet zo zeer druk over de eigen reissituaties, zoals de meesten dat doen, maar meer over
het Zeeuws economisch belang met betrekking tot het openbaar vervoer voor de gemiddelde Zeeuw en de
bezoeker aan Zeeland.
Te weinig wordt rekening gehouden met Zeeuwen die niet in de buurt van een NS-station wonen.
Alle Zeeuwse bestemmingen moeten vanaf o.a. Bergen op Zoom binnen acceptabele tijd bereikt kunnen
worden. Daarom dient het economisch hart van de provincie: Middelburg-Vlissingen vanuit Amsterdam
even snel per trein bereikt kunnen worden als o.a. Leeuwarden, Groningen en Maastricht. Zorgen we daar
niet voor, dan zal Zeeland - zoals het het al meer dan anderhalve eeuw doet - nog meer achter gaan lopen
op de rest van het land. Voorkomen moet worden dat men, door slechter wordend OV, steeds meer
gebruik van de auto zal moeten maken, zoals o.a. in Zeeuws-Vlaanderen het geval is.
Voor Zeeland zijn van uitermate groot belang:
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1. Directe treinverbinding tussen Middelburg-Vlissingen en Breda (In Roosendaal stopt binnenkort
alleen een boemeltje naar Antwerpen)
2. Dagelijkse snelbus (lijn 19) van Terneuzen via Hulst naar Antwerpen (nog beter: Middelburg-NS
naar Antwerpen)
3. Dagelijkse snelbus (lijn 50) Middelburg-NS - Gent via Terneuzen-WST. Verbinding tussen de
hoofdsteden van de provincies die intensief economisch gaan samenwerken (De 10e haven van
Europa). Met een overstap Terneuzen-WST op lijn 20 naar Goes-NS.
4. Bus 42 Breskens - Brugge in ere houden en koesteren/optimaliseren als voorbeeld hoe De Lijn en
Connexxion kunnen samenwerken.
5. Personentrein Terneuzen - Gent-Dampoort.
6. Kusttram van De Lijn doortrekken van Knokke-NMBS naar Sluis-Walplein (Naar Breskens is niet
haalbaar i.v.m. te weinig passagiers).
7. Via Zierikzee is er een goede Interliner-verbinding met Rotterdam.
8. Tholen heeft een goede verbinding met Bergen op Zoom.

Hieronder een paar berichten die ik onlangs verstuurde om Zeeland leefbaar te houden en aantrekkelijker
te maken voor hen die zich hier willen vestigen.
Helaas staat te vaak het beruchte, verwerpelijke, contraproductieve "eilanddenken" een betere
toekomst voor Zeeland in de weg.
Met vriendelijke groet,

------------------------------------------------------------------Van:
@live.nl>
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 16:27
Aan: info@gemeentesluis.nl; info@gemeentehulst.nl
Onderwerp: B&W Sluis, Hulst /FW: B&W Terneuzen / ZMC-WST / ZEEUWS HOOFDZIEKENHUIS

T.a.v. College B en W Sluis en Hulst.
Geacht college,
Ter informatie stuur ik u het onderstaande voorstel, dat ik gisteren naar B&W Terneuzen stuurde.
Met vriendelijke groet,

Van:
@live.nl>
Verzonden: maandag 9 oktober 2017 17:29
Aan:
@terneuzen.nl
CC:
@terneuzen.nl
Onderwerp: B&W Terneuzen / ZMC-WST / ZEEUWS HOOFDZIEKENHUIS

T.a.v. burgemeester

en wethouders.
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Geachte heer

,

Het onderstaande bericht stuurde ik eergisteren, i.v.m. een centraal Zeeuws ziekenhuis, naar de directies
van ADRZ en ZorgSaam met een cc naar gedeputeerde
.
Het zal even slikken zijn voor een aantal lieden. Maar de cijfers liegen niet. Vaak heeft men geen idee van
de afstanden en reistijden. Aangezien de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen het meest vergrijst is het
ook een logische zaak om de ziekenzorg dicht bij de klant te brengen (je zal oud, zwak en ziek zijn en open-neer naar Rotterdam moeten vanuit Sluis of Hulst!). Zeker als de vestiging van het hoofdziekenhuis
(met o.a. complexe zorg) in Terneuzen ook veel voordelen heeft voor de gemiddelde Zeeuw: zie hieronder.
Spoedeisende zorg zowel in Terneuzen als in het demografisch centrum van Zeeland: Middelburg.
Heb vandaag nog het onderstaande overzichtje gemaakt, dat nog niet verstuurd is naar de beide
ziekenhuisdirecteuren, waaruit blijkt dat de reistijd vanuit Sluis en Hulst naar Terneuzen-WST zelfs langer
is dan vanuit Rilland dat op 15 km van het Bergen op Zoomse Bravis-ziekenhuis ligt en Zierikzee.
Kortste reistijd per bus/trein (1 à 2 x per uur) naar Terneuzen WST (Busstation):
(per traject excl. overstaptijd. zie: rome2rio.com)
Middelburg-NS
Lijn 50:
33 minuten (31 km)
(Naar Erasmus MC 97 minuten)
Goes-NS
Lijn 20:
34 minuten ( 32 km)
(Naar Erasmus MC 82 minuten)
Vlissingen-NS
Trein + lijn 50:
40 minuten (38 km)
(Naar Erasmus MC 104 minuten)
Oostburg
Lijn 1:
42 minuten ( 32 km)
(Naar Erasmus MC 150 minuten)
Zierikzee (via Goes Tiendenschuur)
Lijn 132 + 20:
0:21 + 0:31 = 52 minuten (52 km)
(Naar Erasmus MC 75/108 minuten)
Rilland-Bath-NS
Trein + lijn 20:
0:19 + 0:34 = 53 minuten (52 km)
(Naar Erasmus MC 67 minuten)
Hulst
Lijn 20:
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55 minuten ( 31 km)
(Naar Erasmus MC 169 minuten)
Sluis
Lijn 42 + 1:
0:17 + 0:42 = 59 minuten (42 km)
(Naar Erasmus MC 172 minuten)
Domburg
Lijn 52 + 50:
0:28 + 0:33 = 61 minuten (47 km)
(Naar Erasmus MC 125 minuten)
Haamstede
Lijn 133 + 50:
0.44 + 0:33 = 77 minuten (63 km)
Voor spoedeisende zorg naar Middelburg: 30 à 35 km i.p.v. de huidige 45 km naar Goes.
(Naar Erasmus MC: 97 minuten / 87 km)
Van Terneuzen WST naar Gent:
Gent UZ (via Gent-Zuid) lijn 50 + 8:
0:55 + 0,14 = 69 minuten (49 km)
Gent AZ Maria Middelares (via Gent-Dampoort) lijn 50 + 70 of 71 of 72:
0:47 + 0:25 = 72 minuten (48 km)
De huidige ziekenhuislocaties in Goes en Vlissingen liggen te ongunstig voor een Zeeuws hoofdziekenhuis.
Gezien de frequentie van de buslijnen moet een dergelijk ziekenhuis in Zeeland door zoveel mogelijk
directe interlokale busdiensten worden bediend.
Conclusie: de beste locatie voor een centraal Zeeuws ziekenhuis is naast Busstation
Terneuzen WST. Temeer omdat deze plek, op 1,5 km, 2 minuten rijden van de N62 ligt en er vanaf
Terneuzen WST vier kernnetbussen een halfuurdienst verzorgen naar Middelburg, Goes, Hulst
en Oostburg.
Totdat er een nieuw ziekenhuis gebouwd wordt bij WST, dient om de medische kennis in de provincie te
houden, het huidige ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen te functioneren als hoofdziekenhuis voor Zeeland.
Met vriendelijke groet,

Van:
@live.nl>
Verzonden: zaterdag 7 oktober 2017 16:03
Aan: info@adrz.nl; communicatie@zzv.nl
CC:
@zeeland.nl
Onderwerp: ZMC-WST / ZEEUWS HOOFDZIEKENHUIS

T.a.v. mevrouw
cc: de heer

(ADRZ) en de heer
(Gedeputeerde)

(ZorgSaam).
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Geachte heer, mevrouw,
Door een, onlangs gehouden, enquête van de SP-fractie in Provinciale Staten, met betrekking tot het
openbaar vervoer, kwam ik op de problematiek van de Zeeuwse ziekenzorg.
Het openbaar vervoer naar de Zeeuwse ziekenhuizen laat, o.a. door verkeerde locatie/keuzes, te wensen
over. Om dit in de toekomst te verbeteren, dient er rekening gehouden te worden met een betere plaats
van een in de toekomst (binnen 15 jaar) te bouwen nieuw ziekenhuis. Aangezien er, volgens Omroep
Zeeland, hierover binnen 5 jaar moet worden beslist, is haast geboden.

Criteria waaraan de vestigingsplaats van een nieuw Zeeuws hoofdziekenhuis moet
voldoen:
a. Op zo kort mogelijke afstand van zoveel mogelijk Zeeuwen.
b. Zo snel mogelijk bereikbaar per openbaar vervoer voor zoveel mogelijk Zeeuwen.
c. Zo dicht mogelijk bij ondersteunend ziekenhuis buiten Zeeland: Rotterdam of Gent.
d. Goede naam voor het Zeeuwse hoofdziekenhuis.
a1:
Uitgaande van de vier grootste gemeenten:
Middelburg-Vlissingen en Terneuzen tellen samen 148.000 inwoners.
De kleinste gemeente Goes telt 37.000 inwoners.
Conclusie: het ziekenhuis moet in Middelburg-Vlissingen of Terneuzen komen te staan.
b1:
Kortste reistijd per bus (1 à 2 x per uur) naar Terneuzen WST (Busstation):
Lijn 50 Middelburg: 0:33
Lijn 20 Goes: 0:35
Lijn 1 Oostburg: 0:43
Lijn 20 Hulst: 0:54
Lijn 132 + 20 Zierikzee: 0:55
Lijn 42 + 1 Sluis: 1:04
Lijn 52 + 50 Domburg: 1:04
Conclusie: de beste locatie is naast Busstation Terneuzen WST.
c1:
Rotterdam of Gent:
EMC-Rotterdam ligt voor de gemiddelde Zeeuw 50% verder weg dan UZ-Gent.
Conclusie: Gent
d1:
Naam Zeeuws ziekenhuis:
ADRZ is gekozen om Vlissingers te paaien i.v.m. vertrek van ziekenhuis naar Goes
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een verschrikkelijke naam.
Conclusie: een mooie en alleszeggende naam is ZorgSaam Zeeland.
Om te voorkomen dat er geen weg meer terug is: zo snel mogelijk alle complexe zorg concentreren in
het huidige ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen.
Graag verwijs ik naar mijn onderstaande uitleg.
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Met vriendelijke groet,

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/99413/Erasmus-MC-Zeeuwse-ziekenhuizen-moeten-meersamenwerken
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/99405/Discussie-over-locatie-ziekenhuis-start-over-vijf-jaaropnieuw
Volgens de media woekert Zeeuwse ziekenhuisprobleem voort, omdat er over 5 jaar plannen moeten
worden gemaakt voor een over 15 jaar te openen nieuw ziekenhuis.
Het is van groot belang dat men nu wel een locatie kiest, die door zoveel mogelijk Zeeuwen per
openbaar vervoer zo snel mogelijk bereikt kan worden (en zo dicht mogelijk bij de afslag van een
autoweg ligt).
Met één ziekenhuis boven de Westerschelde bij station Arnemuiden of in Middelburg-Vlissingen Mortiere
waren er veel minder problemen geweest om de ziekenhuiszorg op peil te houden. Het ziekenhuis in Goes
ligt, zoals bekend, op de verkeerde plek. 85% van de Midden-Zeelandse bevolking woont ten westen van
dit ziekenhuis.
Nu het decentraal gelegen Goese ziekenhuis zijn ziel heeft verkocht aan een Rotterdams ziekenhuis, ziet
de Zeeuwse ziekenzorg er steeds minder rooskleurig uit.
ZorgSaam ten zuiden van de Westerschelde is een goed functionerend ziekenhuis, met medisch
specialisten/samenwerking op korte afstand in Gent.
----Dankzij de steeds weer verkeerde keuzes die er voor Midden-Zeeland (215.000 inwoners) worden
gemaakt, dupeert men de patiënten van Midden-Zeeland wederom, doordat men voor diverse
specialistische operaties binnenkort naar Rotterdam moet. Dit komt omdat ZorgSaam, terecht (zie de
reisafstanden hieronder), niet intensief wil samenwerken met ADRZ. Rotterdam is voor ZeeuwsVlamingen (ook gezien de afstanden) een soort buitenland. En dat met perfecte ziekenhuizen om de hoek
in Vlaanderen.
----DE OPLOSSING IS HEEL SIMPEL:
ZorgSaam Terneuzen wordt het hoofdziekenhuis van Zeeland voor acute en complexe/geplande zorg.
Op deze manier kunnen zeer specialistische ingrepen in Zeeland worden behouden.
Het is onmenselijk en immoreel dat men zieke mensen en hun familie zou verplichten om onredelijk grote
afstanden af te leggen naar Holland (retourtje per bus/boot of bus/trein/metro Sluis/Hulst - Rotterdam
minimaal 7 uur), als er veel dichterbij een perfecte oplossing is. Zie hieronder en zoek de verschillen:
----Naar het huidige ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen:
Hulst 18 km (OV: 34 minuten)
Middelburg 37 km (OV: 55 minuten)
Sluis 40 km (OV: 84 minuten)
Goes 42 km (OV: 56 minuten)
Domburg 53 km (OV: 88 minuten)
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Yerseke 54 km (OV: 81 minuten)
Zierikzee 60 km (OV: 74 minuten)
Snelste route totaal 304 : 7 = 43 km / Openbaar vervoer 472 : 7 = 67 minuten gemiddeld.
----Naar Rotterdam ziekenhuis Erasmus MC:
Hulst 167 km (OV: 213 minuten)
Middelburg 135 km (OV: 112 minuten)
Sluis 179 km (OV: 203 minuten)
Goes 118 km (OV: 103 minuten)
Domburg 104 km (OV: 167 minuten)
Yerseke 107 km (OV: 114 minuten)
Zierikzee 80 km (OV: 80 minuten)
Snelste route totaal 890 : 7 = 127 km / Openbaar vervoer 987 : 7 = 141 minuten gemiddeld.
----Een nieuw hoofdziekenhuis/algemeen ziekenhuis voor heel Zeeland dient over 15 jaar te worden
geopend naast het Busstation Terneuzen WST.
Voor ZorgSaam kiezen als hoofdziekenhuis voor geplande zorg is het beste voor meer dan 300.000
Zeeuwen.
----Het is te gek voor woorden dat
van het EMC zich bemoeid met de ziekenhuiszorg
voor patiënten die op meer dan 150 km (reistijd met openbaar vervoer 7 uur heen en terug) van
Rotterdam wonen.
Vergeten wordt door EMC-ADRZ dat als Zeeuws-Vlamingen gedwongen worden om in Goes of Rotterdam
te worden opgenomen, men automatisch voor Gent of Antwerpen enz. kiest Hierdoor te weinig operaties is
Goes waardoor alles naar Rotterdam gaat. In Zeeuws-Vlaanderen heeft men het minst te verliezen omdat
de ziekenhuizen van Gent, Knokke, Eeklo enz. dichtbij liggen. Dus door voor Terneuzen te kiezen houden we
complexe zorg in Zeeland en moeten inwoners van Midden-Zeeland niet naar Rotterdam.
*Terneuzen WST is voor iedereen in Zeeland goed bereikbaar en er wordt voorkomen dat 350.000
Zeeuwen naar Rotterdam of andere plaatsen buiten de provincie moeten voor complexere ziekenhuiszorg.
*Terneuzen WST is per bus met 5 directe langeafstandslijnen te bereiken.
*Ziekenhuisdirecties vergeten meestal de patiënt en hun familie. Patiënten worden onnodig van hot naar
her gestuurd. 162 km of 133 km vanuit Sluis of Domburg naar Rotterdam enz. lijkt men geen probleem te
vinden.
-----

AFSTANDEN naar het toekomstige Zeeuws ziekenhuis in Terneuzen (naast Busstation WST),
Rotterdam en Gent:
Terneuzen 3 km (EMC Rotterdam 127 km / UZ Gent 45 km)
Hulst 25 km (EMC Rotterdam 150 km / UZ Gent 52 km)
Middelburg station 29 km (EMC Rotterdam 118 km / UZ Gent 75 km)
Goes station 32 km (EMC Rotterdam 98 km / UZ Gent 78 km)
Vlissingen 34 km (EMC Rotterdam 122 km / UZ Gent 79 km)
Sluis 37 km (EMC Rotterdam 162 km / UZ Gent 53 km)
Yerseke 44 km (EMC Rotterdam 91 km / UZ Gent 90 km)
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Domburg 45 km (EMC Rotterdam 133 km of 100 km / UZ Gent 91 km)
Zierikzee busstation 51 km (EMC Rotterdam 63 km / UZ Gent 97 km)
Burgh-Haamstede 59 km (EMC Rotterdam 72 km / UZ Gent 105 km)
Gemiddelde afstanden 10 vertreklocaties:
359 km : 10 = 36 km naar Terneuzen WST
(EMC Rotterdam 1103 km : 10 = 110 km, i.p.v. 36 km naar Terneuzen WST)
(Universitair Ziekenhuis Gent 765 : 10 = 77 km, i.p.v. 110 naar EMC Rotterdam)
----Directe buslijnen naar Busstation WST:
lijn 50 (Middelburg en Gent), 20 (Goes en Hulst), 1 (Oostburg), 10 (Hulst). 6 (Zelzate).
----In de toekomst het beste twee ziekenhuizen en zes medische centra
1. Ziekenhuis Terneuzen WST: Zeer specialistische planbare complexe zorg en spoedeisende zorg,
poliklinische- en verdere ziekenhuiszorg.
2. Ziekenhuis Middelburg: Spoedeisende zorg, eenvoudige planbare zorg, poliklinische- en verdere
ziekenhuiszorg.
3. MC Goes
4. MC Vlissingen
5. MC Zierikzee
6. MC Oostburg
7. MC Hulst
8. MC Tholen
-----o- Ook voor inwoners van Zierikzee is ZorgSaam-Terneuzen sneller en eenvoudiger (voor 65+ zelfs bijna
gratis) te bereiken dan Rotterdam.
-o- Door Zeeuws-Vlamingen tot een opname te dwingen in Goes of Rotterdam, zal men automatisch voor
Gent kiezen. Hierdoor te weinig operaties in Goes waardoor alles naar Rotterdam gaat en iedere Zeeuwse
patiënt van boven de Westerschelde naar Rotterdam of Gent moet.
-o- In Zeeuws-Vlaanderen heeft men het minst te verliezen omdat de ziekenhuizen van Gent, Antwerpen,
Knokke, Eeklo en Sint-Niklaas dichterbij liggen. Zonder de Zeeuws-Vlaamse bevolking is geplande
complexe zorg in Zeeland niet mogelijk.
-o- Dus door voor een zo compleet mogelijk ziekenhuis voor Zeeland in Terneuzen te kiezen (incl.
spoedeisende hulp) kan Zeeuwse complexe/geplande zorg voor Zeeland worden behouden.
-o- Daarnaast in Vlissingen, Goes, Zierikzee, Oostburg en Hulst
een polikliniek/klein ziekenhuis/gezondheidscentrum zoals onlangs in Vlissingen en Oostburg zijn
geopend.
-o- In het meest demografisch gelegen Middelburg dient
een polikliniek/klein ziekenhuis/gezondheidscentrum uitgebreid met spoedeisende zorg gevestigd te
worden.
-o- In Noord-Zeeland en het Oosten van Midden-Zeeland kan men voor spoedeisende zorg terecht in
Middelburg, maar ook in de dichtbijgelegen ziekenhuizen in Dirksland of Bergen op Zoom.
----In hoeverre is
op de hoogte is van Zeeland. Het is bekend dat ook erg veel hoogopgeleiden
totaal geen idee van afstanden en bevolkingsaantallen hebben. Dat is een van de redenen voor de domme
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keuze voor Goes als ziekenhuislocatie voor Midden en Noord-Zeeland. "Gent is buitenland, dus ver

weg", niet dus:
UZ-GENT VOOR DE GEMIDDELDE ZEEUW 50% DICHTERBIJ DAN EMC-ROTTERDAM.
UZ-GENT VOOR DE GEMIDDELDE MIDDEN-ZEELANDER 35% DICHTERBIJ DAN EMC-ROTTERDAM (Voor de
eilanddenkers: Midden-Zeeland is dat deel van Zeeland waarin Middelburg-Vlissingen, Goes en
Wissenkerke liggen).
UZ-GENT VOOR DE GEMIDDELDE ZEEUWS-VLAMING 3 KEER DICHTERBIJ DAN EMC-ROTTERDAM.
Het moet duidelijk zijn dat Terneuzen, ook voor Zeeland boven de Westerschelde, de beste keuze is.
----Het gaat om Zeeuwse zorg, deze moet dan ook eerlijk verdeeld worden zodat zoveel mogelijk inwoners
van Zeeland bediend worden (Tholen richt zich in de praktijk ook op het dichtbijgelegen Bergen op Zoom).
===================================================================
===================================================================
20171007

Van:
@hetnet.nl>
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2017 16:20
Aan:
@live.nl
Onderwerp: afmelding

Beste
Ja, dat viel allemaal niet mee, zaterdagochtend. Zelf had ik (vanuit K – Y ) een vertraging van een uur, en
mijn collega uit Breskens is vanuit Kruiningen maar weer naar huis gegaan, toen er veel meer reizigers dan
plaatsen in de bus waren.
Het was best een goede middag, waarbij ‘onze’ gedeputeerde zich bereidwillig opstelde.
Als ik het wel heb ben je geen lid van Rover, klopt dat? Ik ben natuurlijk blij dat je op de hoogte wil blijven
en ook iets wil doen voor/met Rover.
Waar woon je, wat reis je zoal?
met vriendelijke groet,
Rover Zeeland

Geachte mevrouw

,
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Helaas kon ik afgelopen zaterdag niet aanwezig zijn omdat het openbaar vervoer tussen Middelburg en
Breda zwaar ontregeld was. Ik ben niet verder gekomen dan station Kruiningen-Yerseke. Daarvandaan
moesten, na al veel vertraging te hebben opgelopen in Goes, alle passagiers van mijn trein in één bus
worden gepropt. Toen heb ik de moed maar opgegeven. Overmacht voor de vervoersmaatschappijen,
maar wel lastig.
Graag blijf ik op de hoogste van de activiteiten van Rover en wil ik mijn steentje bijdragen om tot een beter
openbaar vervoer in Zeeland in en met de rest van Nederland te komen.
Vriendelijke groet,
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