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Betreft: brandbrief over de herontwikkeling van de kern Haaften 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, geachte college van B&W, 
 
Wittenbergzorg levert op de locatie in Haaften al sinds het midden van de jaren 60 in de 
vorige eeuw, zorg aan ouderen. De afgelopen jaren is het verzorgingshuis omgevormd tot 
een verpleeghuis waarin psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg aan 60 
bewoners wordt gegeven. Tevens leveren wij thuiszorg aan 125 cliënten in de gemeente 
West Betuwe. Het pand ‘De Wittenberg’ is verouderd en moet fors gerenoveerd of 
mogelijk zelfs nieuw gebouwd worden. Hiertoe hebben wij de laatste jaren samenwerking 
gezocht met onze maatschappelijke partners, waaronder de gemeente West Betuwe.  
 
Wij vragen dan ook uw aandacht voor onze zorgen over de toekomst van Wittenbergzorg 
in Haaften en de samenwerking met de gemeente. Waarom hebben wij deze zorg? 
 
In oktober 2020 heeft de bestuurder van Wittenbergzorg opdracht gegeven aan 
adviesbureau We Care Consultants om samen met de organisatie een verkenning te doen 
naar de toekomst van ons vastgoed. Als onderdeel van de verkenning is intensief 
gesproken met de gemeente West Betuwe. Zo is met beleidsmedewerkers van meerdere 
afdelingen gesproken. In maart 2021 is door ons verzocht om samen te werken op het 
dossier ‘gezamenlijke herontwikkeling kern Haaften’. Daarmee sluiten wij aan bij één van 
de prioriteiten van de in 2020 vastgestelde woonvisie van de gemeente West Betuwe. 
 
Ook na ons gesprek in maart 2021 is er nog regelmatig contact over onze vraag. Soms 
rechtstreeks en een enkele keer via woningcorporatie De Kernen. 
 
  



 

Tot onze grote verrassing (en verbazing) krijgen wij in december 2021 GEEN uitnodiging 
voor een online informatiebijeenkomst over de stedenbouwkundige verkenning en 
invulling van enkele percelen in de kern van Haaften. Er is hierover op geen enkele manier 
contact geweest met directie, management of medewerkers van Wittenbergzorg en De 
Kernen.  
 
De toekomst van de zorgverlening, en zeker die van de verpleeghuiszorg, staat onder grote 
druk door snel toenemende aantallen cliënten en door de forse afname van de 
beroepsbevolking, vrijwilligers en mantelzorgers. De effecten van het ‘scheiden van wonen 
en zorg’ en het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen zijn groot. De problemen 
worden alleen nog maar groter als het kabinet het beleidsvoornemen om het scheiden van 
wonen & zorg verder uit te breiden, doorzet. Juist de aanwezigheid van een brede 
zorginstelling als Wittenbergzorg is van toegevoegde waarde voor de kern Haaften (en de 
omliggende kernen binnen de gemeente West Betuwe). 
 
Wij als Wittenbergzorg kunnen de ver(nieuw)bouw van onze locatie niet alleen. De 
afgelopen jaren hebben wij het verzorgingshuis op eigen kracht omgebouwd tot een 
verpleeghuis. Nu staan we voor de volgende opgave, namelijk deze zorg kwalitatief en 
kwantitatief op peil houden. Wij hebben onze maatschappelijke partners nodig om samen 
een antwoord te formuleren op de ‘gordiaanse knoop’ die zich aandient in het veld van 
wonen en zorg. De bestaande voorziening is op de lange termijn niet meer geschikt bij de 
toenemende zorgzwaarte en moet ook het scheiden van wonen en zorg mogelijk maken.  
 
Naast de woningcorporatie is de gemeente West Betuwe daarin een onmisbare partner. 
Wij vragen u, leden van de gemeenteraad en college van B&W, om te gaan staan voor 
deze samenwerking. Alleen samen kunnen we het toekomstgericht woonaanbod voor 
ouderen, die ondersteuning nodig hebben, zo inrichten dat het aan blijft sluiten op de kern 
in Haaften en omgeving en op de nieuwe wet- en regelgeving. We zijn uiteraard altijd 
bereid om naar aanleiding van deze brief onze zorgen ook mondeling met u te delen, op 
zoek naar een passende gezamenlijke oplossing voor de gemeente West Betuwe en haar 
inwoners. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Peter de Wit 
Bestuurder a.i. Wittenbergzorg  


