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Bouw Gezondheidscentrum Axel gaat door 
 

De inwoners van Axel kunnen straks gebruik maken van een gezondheidscentrum in de 

buurt. Gisteren viel het definitieve besluit: het centrum gaat er komen. Ralph van Dijk, 

directeur-bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, reageert opgelucht: “Alle 

deelnemers zijn blij. De realisatie stond op losse schroeven door het terugtrekken van 

ZorgSaam, maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen. En dat is mooi, want met elkaar waren 

we van begin af aan overtuigd van het nut en de noodzaak van het gezondheidscentrum.” 

 

Overtuiging  

Juist die overtuiging zorgde ervoor dat partijen gedreven op zoek gingen naar 

alternatieven, nadat ZorgSaam zich genoodzaakt voelde om eruit te stappen. “Erg 

jammer natuurlijk dat dit gebeurde. Vooral voor ZorgSaam zelf. Daarmee kwam het 

voortbestaan van het gezondheidscentrum in gevaar. In overleg met de huisartsen en 

andere participanten hebben we nu een alternatieve invulling gevonden. De huisartsen 

nemen de ruimte, die oorspronkelijk bedoeld was voor ZorgSaam, van het ziekenhuis over 

en gaan daar eerstelijnszorg organiseren.” Hoe die invulling er precies uit komt te zien, 

wordt de komende maanden besproken.  

 

Bouw  

De aannemer, Van Kerckhoven Bouw uit Kloosterzande, kan nu officieel de opdracht 

verleend worden voor de bouw van het centrum. Daarna kan de aannemer aan de slag 

met de voorbereidingen. Woongoed ZVL voorziet dat de bouw van start gaat in het 

najaar. De oplevering vindt ruim een jaar na de startdatum plaats. Al met al een positieve 

ontwikkeling, aldus Ralph van Dijk: “Woongoed ZVL verhuurt veel woningen in Axel. Onze 

huurders hebben dan ook direct belang bij de komst van het centrum. Met de realisatie 

investeren we in een leefbaar en toekomstbestendig Axel. Als maatschappelijk betrokken 

organisatie voelt dat goed.“  

 

Versterking  

In het gezondheidscentrum bieden straks diverse zorgverleners hun deskundigheid aan op 

het gebied van zorg en welzijn vanuit een modern, multifunctioneel gebouw. Zij versterken 

elkaar door samen te werken, wat nog betere zorg oplevert. De deelnemers van het 

gezondheidscentrum zijn de drie huisartsenpraktijken uit Axel (Samandar, Hoefman en 

Harskamp), praktijk podotherapie De Smet, Mediq Apotheek Axel, fysio- en manueel 

therapeut Van Doeselaar en de gemeente Terneuzen (GGD en AanZ). Woongoed 

Zeeuws-Vlaanderen is betrokken als ontwikkelaar, mede-eigenaar en verhuurder.  

 



Subsidie  

De totstandkoming van het gezondheidscentrum wordt mede mogelijk gemaakt door 

subsidie van de provincie Zeeland.  

 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Suzanne de Vries, 

communicatieadviseur Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, telefoon 06 – 4676 3228.  

 

 

 

 


