Hospice Mook
weer stapje
dichterbij
Ton Thissen heeft de bouwvergunning voor zijn hospice in
Mook binnen. Daarmee is de ondernemer een stap dichter bij de
bouw van het zorghuis, al moeten verschillende trajecten opnieuw opgestart worden.

de rails krijgen. Zo hadden we al afspraken staan met verzekeraars en
dienstverleners als de thuiszorg. In
een jaar gebeurt er echter enorm
veel, waardoor we weer met ze om
de tafel moeten. Wat dat betreft zijn
we weer terug bij af.”

Daan Appels

Geen juichstemming

Mook

De vertraging is een van de redenen
dat er bij Thissen geen sprake was
van een al te grote juichstemming.
Het was zijn plan om al in de eerste
helft van dit jaar te beginnen met
de bouw. ,,Ik durf daarom ook geen
voorspelling te doen over wanneer
de hospice echt open zou kunnen
gaan.”
De hospice wordt vernoemd naar
Wilma, de overleden vrouw van
Thissen. Het is daarmee een eerbetoon aan haar, maar wordt ook opgericht omdat er in de regio weinig
alternatieven zijn. De dichtstbijzijnde hospices zijn in Venray, Wijchen en Nijmegen.
In een hospice worden mensen
in hun laatste levensfase verzorgd,
als dat thuis niet meer kan of onwenselijk is. In zo’n tehuis vinden
mensen comfort, veiligheid en het
samenzijn met dierbaren.

Tegen de vergunning kan in de zogeheten ‘openleggingsprocedure’
(in de komende zes weken) nog wel
bezwaar gemaakt worden door belanghebbenden, bijvoorbeeld door
inwoners van gemeente of milieugroeperingen.
Lang was het onzeker of een vergunning afgegeven zou kunnen
worden, omdat er zich in het gebied
mogelijk ransuilen, marters en
steenuilen zouden bevinden. Uit
het onderzoek dat Thissen liet uitvoeren in opdracht van de gemeente Mook en Middelaar bleek
dat de marters weg waren, maar dat
er voor de steenuilen aparte voorzieningen moeten worden getroffen. Daardoor moet Thissen met experts zoals een planoloog en architect om de tafel om te bekijken of
en hoe dit is in te passen in de plannen, zodat ‘het leefgebied van de
steenuil in harmonie is met de hospice’.
In een eerdere fase zorgden procedures (zoals archeologisch onderzoek) voor een forse vertraging van
het project. Thissen: ,,Het is jammer
dat we al een jaar lang stilstaan. We
moeten nu de trein weer terug op

We moeten nu
de trein weer
terug op de
rails krijgen
—Ton Thissen, initiatiefnemer

