
 

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft voor de commissie vergadering van dinsdag 17 sep-
tember de volgende aanvullende vragen aan het college. 

Voorzitter, wij als fractie Lokaal Dinkelland hebben enige tijd geleden schriftelijke vragen 
gesteld inzake het MST en de huisartsen/spoedpost in Oldenzaal. Deze vragen zijn nog niet 
beantwoord. De termijn is ook nog niet verstreken dus wachten wij die nog af, maar wij 
hebben na de geplande vragen van vorige week nu nog wel aanvullende vragen over de 
huisartsen/spoedpost in Oldenzaal, omdat de besluitvorming en de berichtgeving hierover 
zich in snel tempo ontwikkelen. 
De afgelopen weken zijn er diverse gesprekken met verschillende partijen gevoerd en deze 
week staat er ook een gesprek gepland met de verantwoordelijke wethouders van de be-
trokken gemeenten in NOT. 
De informatie die tot dusver naar buiten komt is zorgwekkend; of gehele sluiting van de 
huisartsen/spoedpost in Oldenzaal of een zeer beperkte voortzetting, waarbij patiënten 
uit Dinkelland en Oldenzaal veelal naar de spoedpost in Hengelo moeten! 

Wat is het college hierover bekend? 
Wat heeft u tot dusver ondernomen? 
Wat zijn de geplande acties en wat is uw doelstelling? 

De huisartsengroepen in Oldenzaal en Dinkelland zijn sterk voorstander van het handhaven 
van de huisartsen/spoedpost in Oldenzaal, zij het in een iets afgeslankte vorm. Dit in te-
genstelling tot wellicht het standpunt van het overkoepelende SHT. 

Bent u bekend met de sterke voorkeur van de huisartsen? 
Deelt u het standpunt van de huisartsen? 
Bent u genegen om u sterk te maken het standpunt van de artsen te ondersteunen? 

Bent u bereid om samen met Oldenzaal en Losser alles op alles te zetten om de spoedpost 
in Oldenzaal maximaal open te houden, waardoor de aanrijtijd voor inwoners uit NOT  bin-
nen de norm blijft?  
Hoe denk u dit te doen aangezien haast is geboden? 

Wij als Lokaal Dinkelland hechten grote waarde aan zorg dichtbij en willen voorkomen dat 
we straks voor een voldongen feit komen te staan en buiten de spreekuren van de eigen 
huisartsen naar Hengelo moeten. 

Fractie Lokaal Dinkelland, 


