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Geen Gezondheidscentrum Steenbergen in hart stadspark  
De plannen voor een Gezondheidscentrum in het hart van het stadspark in Steenbergen 

zijn zowel ruimtelijk als financieel geen haalbare kaart. Dat blijkt uit het 

haalbaarheidsonderzoek dat zorgorganisatie tanteLouise, Huisartsenpraktijk Molenweg, 

Service Apotheek Molenweg en het Bravis ziekenhuis recent hebben afgerond. De 

gezamenlijke initiatiefnemers en de gemeente Steenbergen gaan na de zomer op zoek 

naar mogelijke alternatieven. 

Het college van burgemeester en wethouders nam in januari het besluit om in principe mee te 

werken aan de plannen voor de mogelijke ontwikkeling van het Gezondheidscentrum in het 

stadspark. Van een concreet plan was weliswaar nog geen sprake, wel was er de gedachte om 

een verpleeghuis te clusteren met een aantal eerstelijns zorgvoorzieningen, precies op de plaats 

van het vroegere Ravelijn. Een onderdeel van het plan was dat het nieuwe Gezondheidscentrum 

zou worden gebouwd in de vorm van dat vroegere verdedigingswerk om zo een stukje van het 

Steenbergse vestingverleden opnieuw zichtbaar te maken. 

Resultaat haalbaarheidsonderzoek 

Zowel de gemeente als de initiatiefnemers onderschrijven het belang van een eigentijdse maar 

ook toekomstbestendige eerstelijns zorgvoorziening in het centrum van Steenbergen. Onderzoek 

wijst uit dat de locatie in het hart van het park niet optimaal is. Zo zetten de huisartsen en de 

apotheek vraagtekens bij de bereikbaarheid van de locatie, met name in spoedgevallen. Ook een 

sterke toename van het aantal inwoners van Steenbergen in de komende jaren is volgens 

huisarts Laura Mentink een factor van belang. “Op termijn zijn daardoor meer huisartsen en 

andere eerstelijnspartners nodig. Dan biedt deze plek, die voor ons nu al krap bemeten zou zijn, 

geen ruimte voor uitbreiding. Jammer, want op zich is dit een prachtig plan.”  

Dat vindt ook tanteLouise. “Wij geloven absoluut in de kracht van clustering van zorgactiviteiten. 

Maar als dat op deze plek niet of niet in volle omvang te verwezenlijken is, dan heeft het geen zin 

om nog aan allerlei knoppen te draaien. Ook financieel wordt het dan een lastig verhaal,” zegt 

bestuurder Ingeborg Roks. 

 



Toekomst 

De initiatiefnemers staan onverminderd open voor samenwerking. “We blijven ook zeker met 

elkaar in gesprek. De noodzaak van goede huisvesting blijft. Lukt dat op één locatie, dan zou dat 

mooi zijn. Is daar geen geschikte plaats voor te vinden, dan is het zoeken naar alternatieven.” 

Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, beseft het college van burgemeester 

en wethouders. “Dat gezondheidscentrum is een belangrijke voorziening voor Steenbergen en al 

haar inwoners”, laat wethouder Kees Gommeren namens het college weten. “De zorgvraag groeit 

en daarmee ook de behoefte om dit met elkaar te realiseren.”  

 

 

 
Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie van tanteLouise kan contact worden opgenomen met Marc Molenaars.  

Telefonisch bereikbaar via 06-22495491. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Joyce Willegers, communicatieadviseur.  

Telefonisch bereikbaar via 06-21300556 of per e-mail via communicatie@gemeente-steenbergen.nl 

 

 

 

Bereikbaarheid team communicatie gemeente Steenbergen: 

Het team communicatie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op het 

telefoonnummer 0167 543 621. Dit nummer is ‘s avonds en in het weekend ook bereikbaar voor dringende 

vragen. U kunt ook een e-mail sturen naar communicatie@gemeente-steenbergen.nl. Deze e-mails worden 

op werkdagen tijdens kantooruren gelezen en in behandeling genomen. 
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