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Vragen:
Deze week ontvingen wij een raadsbrief van het college waarin (enigszins vaag) werd uitgelegd dat 
het gezondheidscentrum tóch niet verhuisd naar de Musketon. Wij vinden dat als CDA Utrecht erg 
spijtig om te horen en willen graag meer inzicht in dit dossier. We moeten alles op alles zetten om 
de nieuwe, multifunctionele invulling van de Musketon een succes te maken. Eerder hebben wij met 
twee andere partijen samen al opgeroepen met een (overgenomen) motie om samen met de lokale 
verenigingen te investeren in de voorzieningen en sociale activiteiten en cohesie op deze locatie. 
Dat was toen in het kader van de Omgevingsvisie Lunetten. Zie op de tweede pagina onze motie.

De recente raadsbrief beschrijft: 

“Gezondheidscentrum Lunetten heeft de financiële gevolgen van een verhuizing in de huidige 
arbeidsmarkt en zorgmarkt in beeld gebracht. Op basis hiervan heeft ze besloten om niet te 
verhuizen naar De Musketon. Dit betekent dat er geen nieuwe invulling is voor een deel van het 
gebouw. De verhuizing van Gezondheidscentrum Lunetten naar MFA De Musketon was een 
belangrijke financiële drager voor de modernisering. We bekijken hoe en in welke omvang de 
verbouwing toch door kan gaan en zetten hiervoor een aantal scenario’s op een rij. Samen met de 
betrokken partijen zoeken wij naar een nieuwe huurder met voldoende financiële draagkracht.”

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Wat zijn de precieze redenen / oorzaken waardoor het gezondheidscentrum niet overgaat? 
2. Welke rol heeft de gemeente gespeeld om de verhuizing toch proberen door te laten gaan?
3. Zijn er randvoorwaarden of wensen geuit vanuit het gezondheidscentrum, waar de gemeente 

niet aan wilde of kon voldoen? Zo ja, wat waren deze dan? 
4. Wat zijn de consequenties van dit besluit? Bestaat er nu de kans dat de verbouwing niet door 

zal gaan, of op de lange baan geschoven wordt, of op een versoberde manier uitgevoerd wordt?
5. Wat betekent dit vervolgens voor de andere maatschappelijke partijen die zich willen vestigen in 

de Musketon? Komen zij qua huisvesting in de problemen? Hoe gaat het college hiermee om?

In de brief staat dat er op 12 oktober weer een informatiebijeenkomst met bewoners gepland staat, 
om “in gesprek te gaan over de vervolgstappen”.

6. Wat zal de boodschap van de gemeente tijdens deze avond zijn? 
7. Biedt deze avond ook de gelegenheid om ideeën mee te geven voor de uit te werken scenario’s?
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