
Aan : Het College van B&W van Gulpen-Wittem

Onderwerp: vragen ex. Art. 37 m.b.t. brief Nuevo Care
Datum: 30 maart 2020

Geacht college, 

Afgelopen week ontvingen wij bij de ingekomen post een brief van Nuevo Care
waarin zowel melding werd gedaan van een gesprek met een tweetal wethouders alsook een 
verzoek aan het college werd gericht om ter plaatse van de voormalige Sophianum locatie in 
Nijswiller een ziekenhuis te mogen realiseren. Hierbij werd tevens vermeld dat de stichting Alp 
Nuevo Care mandaat voor heeft gegeven voor het voeren van gesprekken.
Nuevo Care beschrijft in haar brief wat hun plannen zijn nl. de realisatie van een kleinschalig en 
hoogwaardige ziekenhuis waarbij  deze ontwikkeling tevens mogelijkheden en ruimte bied voor het 
verenigingsleven en gemeenschapsleven in Nijswiller.

Als laatste stond in dit schrijven vermeld dat een kopie van bedoelde de brief bij de inwoners van 
Nijswiller zou worden bezorgd; dit laatste is afgelopen weekend gebeurt.
Op het oog lijkt het een sympathiek plan maar U zult begrijpen dat bovenstaande niet alleen bij ons 
maar ook bij de inwoners van Nijswiller vragen oproept welke wij aan u voorleggen:

1. In de brief van Nuevo Care staat een beknopte beschrijving van de plannen. Heeft Nuevo 
Care u duidelijk laten zien waar zij nu staan. Zij geven in de brief aan dat zij een ziekenhuis in 
Nord-Holland hebben en op zoek zijn naar een locatie in Zuid-Holland en Limburg. Heeft men 
u verteld dat de locatie in Noord-Holland een tijdelijke vestiging in Heerhugowaard is met 
zeer beperkte mogelijkheden? Dat men in Noord-Holland ook nog geen vaste plek gevonden 
hebben?

2. Heeft Nuevo Care een ondernemingsplan aan u gepresenteerd waarin e.e.a. nader en 
gedetailleerder is beschreven incl. financiële haalbaarheid c.q. onderbouwing ? Wij stellen 
deze vraag o.a. vanwege het feit dat vergelijkbare privé klinieken in onze regio relatief vaak 
de deuren kort na opening weer sluiten dan wel failliet gaan.

3. Is er onderzocht hoe de omliggende ziekenhuizen en/of vergelijkbare instellingen tegen dit 
plan aankijken en zijn hier schriftelijke verslagen o.id. van aanwezig? 

4. Is er onderzocht of de ziektekostenverzekeraars achter dit plan staan en zijn er hier 
schriftelijke verslagen o.id. van aanwezig?? 

5. Heeft de GGD bij uw weten kennis van dit plan aangezien er een integratie met de 
ambulance is voorzien ? En wat betekent dit voor de brandweerpost? 

6. Een ziekenhuis met onder andere IC zorg verhoud zich naar ons idee slecht met 
gemeenschapsvoorzieningen waarin o.a. carnavalsvieringen worden gehouden, harmonieën 
repeteren en tal van andere activiteiten die geluid en drukte veroorzaken. Is er een 
inrichtingsplan gepresenteerd waarbij wordt aangetoond dat dit op te lossen is? 



7. Is er een inrichtingsplan waaruit blijkt dat de randvoorwaarden zoals door de raad verwoord 
bij behandeling  van het voorstel ALP op 20 december 2018 zoals duurzaamheid, 
energiebesparing enz. worden ingevuld ?

8. Is er een verkeersplan of verkeersonderzoek voorhanden waaruit blijkt dat deze mogelijke 
ontwikkelingen geen extra verkeersbelasting in Nijswiller opleveren ? 

Naast het plan is er bij de brief ook een mandaat van de stichting ALP toegevoegd hetwelk aan Nuevo 
Care is ‘gegund ‘ tot 30 april aanstaande.

9. Bij ons weten heeft de gemeente Gulpen-Wittem en de stichting ALP een overeenkomst 
afgesloten welke is gericht op de ontwikkeling van een Agro Leisure park met een aantal 
bijkomende zaken zoals o.a. in het raadsvoorstel van 20 december 2018 zijn benoemd. Valt 
de ontwikkeling van een ziekenhuis ook binnen de afspraken van de overeenkomst. m.a.w. 
kan ALP überhaupt dit mandaat verlenen ? 

10. Mocht uw college, met inachtneming van bovenstaande vragen 1 t/m 8, nu toestemming 
willen verlenen; in hoeverre wordt  participatie van de inwoners hierbij uitgevoerd ? 

11. Het is algemeen bekend dat dit project zowel politiek als maatschappelijk onder de loep ligt. 
Hoe gaat u andere partijen/stakeholders evenals bijv. de Provincie en onze omliggende 
gemeentebesturen betrekken in mogelijke besluitvorming? 

12. Gaat u een mogelijk (principe) besluit aan de raad voorleggen, of bent u van mening dat het 
college dit besluit kan nemen ?

13. Vraag 9 t/m 11 in acht nemende; in hoeverre acht u het opportuun dat er voor 30 april een 
instemmend besluit richting Nuevo Care wordt genomen, waarbij de Corona crisis met al zijn 
beperkingen ook nog een rol speelt? 

14. Tot slot; is er met uw college overleg gepleegd omtrent het verspreiden van de berichtgeving 
aan de inwoners en de manier/ tijdstip waarop dit zou gaan plaatsvinden en vind u dit een 
juiste manier van communicatie voor dit zowel politiek als maatschappelijk gevoelig dossier? 

Met vriendelijke groet,

Namens Balans Gulpen-Wittem
 
Wien Hendriks
Frans Derksen
Ruud van Breemen


