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ZATERDAG LIVE 7 SEPT EMBER 2019
Sluiting ziekenhuis Bronovo??
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 7 september, richten wij
ons – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het
thema ‘Sluiting ziekenhuis Bronovo?? Gasten aan tafel zijn: Jan Nelisse
(project ‘Park Bronovo’), Ernest van der Velden (actiegroep ‘Bronovo moet
blijven’), Lea Bouwmeester (Voorzitter Zorgtafels) en Janice Roopram
(raadslid Groep de Mos/Hart voor Den Haag).
Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag gaat uiterlijk 2024 dicht. Wat er met de
Bronovo-gebouwen en grond gaat gebeuren, is nog onbekend. Één van de
voorstellen is: Appartementen in een parkachtige omgeving en een fors
zorgcentrum. Dat zijn de hoofdlijnen van het plan Park Bronovo.
Het medische centrum is bedoeld voor ‘electieve zorg’; dat zijn planbare ingrepen
en operaties. Volgens Jan Neliss e is Park Bronovo een ‘slim plan’. Enerzijds kan het
HMC reorganiseren en profiteren van de grondopbrengst van de Bronovo -locatie,
anderzijds behouden Den Haag -Noord en Scheveningen een medisch centrum.
Intussen heeft ook Chris Oomen, miljonair en voormal ig bestuursvoorzitter van
zorgverzekeraar DSW, zich gemeld bij het HMC. Hij wil Bronovo kopen en het als
ziekenhuis laten voortbestaan. “Een aantal partijen heeft mij benaderd om hiernaar
te kijken. En dat wil ik wel. Het gebouw is goed en er is ook recent nog in
geïnvesteerd. Slopen vind ik kapitaalvernietiging. Waar de patiënt heen wil, dat is
voor mij leidend”, aldus Oomen. Hij zegt niets te zien in het plan Park Bronovo,
omdat dat uitgaat van het verdwijnen van het ziekenhuis en van een
woningbouwplan waarvan niet zeker is of de gemeente daaraan zal meewerken.

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur

op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

