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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
In het kader van onze volkvertegenwoordigende rol nemen wij voortdurend initiatieven om gesprekken aan 
te gaan met de inwoners en instellingen in Helmond, naar aanleiding daarvan hebben wij het volgende 
verzoek aan u; 
In onze stad ontbreekt een palliatieve zorgvoorziening voor terminaal zieken en hun naasten waar zij zich 
kunnen voorbereiden op hun levenseinde. 
In onze optiek is een “Hospice” in een stad van ruim 85.000 inwoners, behorend tot de B5- gemeenten, zeer 
gewenst. 
Het CDA is al 6 jaar bezig om initiatieven te ondersteunen op dit vlak, maar helaas zijn de ideeën door 
allerlei redenen nooit omgezet tot bouwplannen.  
Het CDA wil u verzoeken om op een actieve manier medewerking te verlenen aan een verzoek tot het 
oprichten van een “Hospice” omdat wij van mening zijn dat daarmee mensen in hun laatste levensfase een 
goede, voor sommige een hoognodige, voorziening word aangeboden. Wij vragen u coördinerend op te 
treden en waar, indien nodig, te faciliteren. 
 
Graag vernemen we uw standpunt omtrent uw rol in deze. 
 
Hoogachtend, 
Namens CDA Helmond 
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol 
Joke de Bruijn-van der Vleuten 
 
cc. gemeenteraad 
cc. pers 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, delen wij u het volgende mede. 
In uw brief van 7 februari 2007 vraagt u ons om op een actieve manier medewerking te verlenen aan een 
verzoek tot het oprichten van een “Hospice”. De gewenste medewerking omschrijft u daarbij als 
“coördinerend op te treden en waar, indien nodig, te faciliteren”. 
 
Uw verzoek komt overeen met wat wij u eerder hebben gemeld. 
Wij gaan onderzoeken in hoeverre wij de realisatie van bijvoorbeeld een hospice in onze stad kunnen 
bevorderen. 
Aanleiding hiervoor is onder meer de vraag van een zorgaanbieder uit Eindhoven naar de mogelijkheden 
voor een hospice in Helmond. 
 
In het kader van het formuleren van een beleidsstandpunt zijn wij momenteel ter oriëntatie bezig om een 
werkbezoek aan bestaande vormen van stervensbegeleiding (hospice en bijna thuishuis) te organiseren. 
Hierbij betrekken wij ook informatie van het raadslid mevrouw E. de Voogd-van Dortmont, die ons heeft 
benaderd over het onderwerp thuishuis. 
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Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met De Zorgboog waarin o.a. het onderwerp hospice aan de orde 
is gekomen. Zoals u wellicht weet is deze instelling actief rond stervensbegeleiding in 
afstemming/samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis. 
 
Wij zullen de raad te zijner tijd in het kader van ons gezondheidsbeleid, waarvoor wij dit jaar een nieuw 
concept meerjaren beleidsplan opstellen, graag op de hoogte stellen van ons standpunt over uw verzoek. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.                 Mr. A.C.J.M. de Kroon. 
 


