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ETZ Elisabeth gaat locatie uitbreiden
Gemeente werkt aan nieuw bestemmingsplan
In 2013 zijn het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis gefuseerd en samengegaan als ETZ.
Het ziekenhuis wil de komende jaren alle spoedzorg bij elkaar brengen op locatie ETZ Elisabeth. Hier komt dan
ook plek voor een huisartsenpost en andere zorgverleners. Binnen het huidige ziekenhuis is hiervoor geen
ruimte. Daarom wil het ETZ uitbreiden aan de achterzijde (richting Kempenbaan). Hier komt een nieuw
gebouw. En een parkeergarage voor bezoekers om de parkeersituatie rondom het ziekenhuis te verbeteren.
Omgevingsdialoog
Het ETZ wil u als buurtbewoner of belanghebbende graag bij de plannen betrekken via een zogenoemde
omgevingsdialoog. Het ziekenhuis hoort daarom graag wat uw wensen, zorgen en ideeën zijn, zodat daar bij de
uitwerking van de plannen rekening mee gehouden kan worden. Onder andere omstandigheden zouden we
een informatieavond organiseren. Dat is nu vanwege de coronacrisis niet mogelijk. In plaats daarvan vindt u op
www.etz.nl/nieuwbouw alle informatie over de plannen, een lijst met veel gestelde vragen en het masterplan.
Onderaan de brief leest u hoe u kunt reageren op de plannen.
Masterplan
Het ETZ heeft in de afgelopen periode samen met de gemeente Tilburg gewerkt aan een masterplan. Dit plan
beschrijft waar en hoe het ziekenhuis gaat uitbreiden, hoe een goede aansluiting met het Leijpark mogelijk
wordt en hoe de verkeerstromen lopen. Het ETZ wil aan achterkant van het huidige ziekenhuis een groen
campusterrein maken waardoor het Leijpark op natuurlijke wijze overloopt naar het ziekenhuis. De
hoofdingang van het ziekenhuis verschuift dan op termijn naar de Kempenbaan. Bezoekers rijden via de
Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan naar het ziekenhuis en vertrekken via de Leijweg/Hilvarenbeekseweg. Bij
de aansluiting Leijweg/Hilvarenbeekseweg komt waarschijnlijk een rotonde. De toegang voor het personeel
blijft via de Hilvarenbeekseweg.
Nieuw bestemmingsplan
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente ontwikkelt dit
plan samen met het ETZ en andere organisaties in het Leijpark, zoals Libra Revalidatie & Audiologie,
Onderwijscentrum Leijpark en RAV Brabant Midden-West-Noord. Ook zij hebben plannen in de toekomst te
vernieuwen. Hierover informeren zij u later.
Op veel langere termijn wordt ETZ Elisabeth volledig vernieuwd. Dit is nodig om te kunnen blijven voldoen aan
wet- en regelgeving. En om in de verre toekomst goede en veilige zorg te kunnen blijven verlenen. Het hele
proces van deze vernieuwing duurt zo’n twintig tot dertig jaar. Uiteindelijk staat er ergens tussen 2040 en 2050
een volledig nieuw ziekenhuis. Ook deze totale ontwikkeling wordt nu in het nieuwe bestemmingsplan
meegenomen.
Lees verder op de achterzijde >>>
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Planning
Eerste stap is dat u kunt reageren op de plannen. Deze reacties worden meegenomen bij het ontwikkelen van
het bestemmingsplan. Over de vervolgstappen rond het bestemmingsplan en de ontwikkelingen wordt u op de
hoogte gehouden. Naar verwachting zijn medio 2025 de eerste uitbreiding van het ziekenhuis en de
parkeergarage voor bezoekers klaar.
Meer informatie en reageren
Alle informatie over de nieuwbouw kunt u vinden op www.etz.nl/nieuwbouw. Hier kunt u ook uw reactie
geven. Heeft u geen internet of wilt u liever iemand spreken, dan vindt u hieronder de contactpersonen.
Voor vragen aan het ETZ, bijvoorbeeld over de nieuwsbouw, kunt u contact opnemen met woordvoerder Wim
Pleunis van het ETZ. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-51827837 of via e-mail
w.pleunis@etz.nl.
Heeft u vragen over het bestemmingsplan, het Leijpark of bijvoorbeeld over verkeer? Dan kunt u contact
opnemen met projectleider David Louwerse van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via
telefoonnummer 06-50185987 of via e-mail david.louwerse@tilburg.nl.
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