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Kopie aan de familieraad, ondernemingsraad, gemeenteraad en de raad van toezicht 
 
Betreft: verhuizing bewoners vanwege verbouwing verpleeghuis St. Martinus 
 
Weert, 17 augustus 2005 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Verpleeghuis St. Martinus in Weert wordt verbouwd, zodat de zorg voor de bewoners meer 
aan de eisen van de tijd en de wet kan worden aangepast. Onder andere worden 
meerpersoonskamers omgebouwd naar kamers met meer privacy voor individuele bewoners. 
Als gevolg daarvan is er in St. Martinus geen plaats meer voor een aantal van de huidige 
bewoners. Ongeveer 60 bewoners van de afdelingen 4 en 5 worden verplaatst naar Marishof 
in Maarheeze, alwaar tijdelijke wooncontainers zijn neergezet. 
 
Wij hebben er vertrouwen in dat de begeleiding van de verhuizing en de nieuwe huisvesting 
met veel aandacht en zorg voor de bewoners zal plaatsvinden. Ook hebben wij geen 
opmerkingen over de kwaliteit van de huisvesting en de zorg in Maarheeze. 
 
Ons grootste punt van zorg, dat vraagtekens oproept, is het weghalen van mensen uit hun 
vertrouwde omgeving, uit Weert. We spreken hier over mensen in de laatste fase van hun 
leven, vaak 80 jaar en ouder, die veelal hun hele leven in Weert hebben gewoond. Het sociale 
contact dat men heeft, door bijvoorbeeld Weertenaren uit een ander deel van hun leven te 
herkennen, vervalt. Ook zullen bezoekers, die voor een deel dagelijks hun familielid of 
echtgenoot bezoeken, naar Maarheeze moeten reizen. Ook zij die zelf ook niet meer zo 
mobiel zijn. Een terugkeergarantie wordt door u, naar verluidt, niet gegeven. Gezien de lange 
duur van de uitplaatsing (minstens anderhalfjaar), en gezien de situatie van de bewoners zal 
Maarheeze waarschijnlijk hun laatste woonplaats betekenen. 
 
Wij hebben een aantal vragen als verantwoordelijke voor het welzijn van deze kwetsbare 
Weerter burgers. 
 

1. Is er naar uw mening in de overwegingen om tot deze ingrijpende maatregelen over te 
gaan voldoende gekeken naar de sociale aspecten, of hebben andere overwegingen 
zwaarder gewogen? Hoe komt u tot deze mening? 

 



 

2. Waarom is er juist gekozen voor deze groep bewoners? 
 

3. Welke mogelijkheden zijn er voor bewoners om toch in Weert te blijven wonen? Zijn 
er geen andere mogelijkheden, die geen verplaatsing naar een andere gemeente 
inhouden? 

 
4. Heeft u individueel persoonlijk contact gehad met alle (familie-)vertegenwoordigers 

en bewoners, zodat u op de hoogte bent van hun situatie en gevoelens omtrent deze 
operatie? 

 
5. Bent u bereid de volgende alternatieven te (laten) onderzoeken; 

a. Niet de afdelingen 4 en 5, maar de somatische, revaliderende patiënten te 
huisvesten in Maarheeze. Deze opnames zijn immers tijdelijk. 

b. Samenwerking met het ziekenhuis (kan eenvoudig; zelfde stichting en fysieke 
verbinding) zodat de patiënten overnachten in het St. Jans Gasthuis en overdag 
verblijven in de woonkamer. Gezien de beddenreducties zou de ruimte in het 
ziekenhuis voorhanden moeten zijn. 

c. Tijdelijke voorzieningen in Weert plaatsen. Wij nemen aan dat er subsidies 
mogelijk zijn rond de verbouwingen die van Rijkswege plaatsvinden, die door 
Stichting Land van Horne ook in Weert zelf kunnen worden geplaatst. Kunnen 
de tijdelijke voorzieningen niet in Weert neergezet kunnen worden? 

 
6. Bent u bereid om de verplaatsing van bewoners te heroverwegen? Tenminste voor hen 

die er grote problemen mee hebben (of hun familie) en niet vrijwillig willen verhuizen 
naar buiten Weert? 

 
7. Welke oplossingen heeft u om tegemoet te komen aan de bezwaren van familie, 

vertegenwoordigers of bewoners? Kunt u bijvoorbeeld toezeggen dat kosten van 
familiebezoek door uw stichting zal worden vergoed? 

 
In afwachting van uw reactie, namens de SP afdeling Weert, 
 
 
 
 
Jan Tak Paul Lempens 
 
 
 


