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Verbouw Politiebureau en Schietbaan gaat starten 
De voorbereidingen 
om onze praktijken 
begin 2020 naar 
het dan verbouwde 
complex aan de 
Chevalleraustraat 
te verplaatsen, zijn 
in volle gang. Dat 
gebouw dateert uit 
1987. Het moet een grote renovatie ondergaan: de installatie voor verwarming wordt geheel 
vernieuwd en zal voldoen aan de klimaateisen; wanden moeten worden gesloopt, een lift 
wordt geïnstalleerd, de volledige elektriciteitsinstallatie moet worden vervangen en de gevel 
moet worden hersteld. Tegelijkertijd wordt ook de voormalige schietbaan volledig 
heringericht als praktijk voor fysiotherapie. Hierin komt FysioTotaal. De nu nog losstaande 
panden worden straks verbonden door een grote glazen entreehal. Daar komen tevens de 
wachtruimtes in. Het lokale architectenbureau van SKILL heeft de tekeningen klaar. Met dit 
alles krijgt het complex een nieuwe bestemming. In april verwachten wij de gesprekken met 
de aannemer af te ronden en ook de afspraken met de bank over de financiering. 

 

Tijdelijke huisvesting bij Baron 
Bentinckstraat 
In het politiebureau werd door een van onze 
praktijkondersteuner (Michel Toeter) sinds ruim een 
jaar al spreekuur gedaan. Dit omdat onze huidige 
praktijk te klein is. Zo gauw de verbouw van het 
bureau van start gaat is deze ruimte niet meer te 
gebruiken. Daarom is er een nood-unit geplaatst op 
het grasveld, naast onze huidige praktijk. Deze ruimte 
zal tot de definitieve verhuizing van de gehele 
praktijk in het voorjaar 2020 in gebruik blijven. 



Nog meer voorziening onder één dak 

Vanaf 2020 zullen alle drie de huisartsenpraktijken 

(Bonnes, van Westreenen & Habets) hun intrek 

nemen in het nieuwe pand. Als de verbouwing 

klaar is, zal ook de poli Ommen van de Saxenburgh 

Groep (polikliniek, röntgen, laboratorium en 

andere functieonderzoeken) worden 

overgeplaatst. Deze zijn nu nog in Oldenhaghen 

gevestigd. Behalve de drie huisartsenpraktijken, 

FysioTotaal en Saxenburgh zal ook de thuiszorg 

(Buurtzorg) in het pand komen. Met andere 

eerstelijnszorgpartijen zijn we nog in overleg. Wij 

willen een compleet en samenhangend aanbod 

van zorgverleners onder één dak huisvesten. Het 

gaat niet slechts om onderdak bieden, maar juist 

dat u ook werkelijk de samenwerking ervaart.  

 

Onderzoek: welke wachtruimte zou u willen? 

We krijgen terecht regelmatig vragen/opmerkingen over onze huidige wachtruimte: “te stil”, 
“te warm”, “te koud”, “iedereen zit met een mobieltje” en nog andere klachten. Voor dit 
laatste jaar zullen we nog enkele zaken aanpassen. Intussen kijken we vooruit naar het 
nieuwe pand: we willen zorgen dat daar het wachten voor u plezieriger wordt;  ‘niet 
wachten’, is natuurlijk het allerbest. We starten een onderzoek naar de verschillende 

wensen op het gebied van ‘wachten in het gezondheidscentrum’. Met die suggesties zullen 
we zoveel mogelijk rekening houden, zonder te garanderen dat alles mogelijk is. Laat uw 
gedachten er vast over gaan, dan is het invullen van de enquête, die binnenkort volgt, 
makkelijker.  

 

Bedacht terwijl u wacht: naam voor nieuw centrum…? 

Als u dan toch wacht omdat het spreekuur wat uitloopt, schiet u misschien een mooie naam 
binnen voor het nieuwe gezondheidscentrum. Want zonder dat wij onze identiteit als 
huisartsenpraktijk zullen inleveren, gaat de “Baron Bentinck” op in een groter geheel. Die 
nieuwe periode vraagt om een nieuwe naam. U mag alvast meedenken! 


