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Uitnodiging presentatie nieuwbouwplannen ETZ Elisabeth
Informatiebijeenkomsten op 8 en 26 oktober 2020
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaat alle spoedzorg bij elkaar brengen op locatie ETZ Elisabeth.
Omdat hiervoor binnen het ziekenhuis geen ruimte is, wil het ETZ uitbreiden aan de achterzijde (richting
Kempenbaan). Het masterplan dat beschrijft waar en hoe het ziekenhuis gaat uitbreiden is op 16 juni jl.
vastgesteld door het college. Hierover hebben we u begin juli geïnformeerd via een bewonersbrief. Met deze
tweede bewonersbrief beantwoorden wij enkele vragen die wij van bewoners hebben ontvangen. Ook is deze
brief een uitnodiging voor een informatieavond (onder voorbehoud van eventuele aanscherping van coronamaatregelen).
Informatiebijeenkomsten
Omdat het ETZ u als buurtbewoner of belanghebbende graag bij de plannen wil betrekken, nodigen we u uit
om één van de informatieavonden te bezoeken. Tijdens de avond is er een presentatie te zien van het
masterplan en is er uiteraard ruimte voor al uw vragen en aandachtspunten. Waar mogelijk worden uw
reacties meegenomen bij de uitwerking van het masterplan en het bestemmingsplan. Kunt u niet aanwezig zijn
op de informatieavond, maar wilt u wel reageren op de plannen? Dan kan via www.etz.nl/nieuwbouw. Het
definitieve ontwerp wordt medio 2021 verwacht. De bouw start zodra het bestemmingsplan definitief is,
waarschijnlijk medio 2022.
Door de coronacrisis kunnen we maar een beperkt aantal belangstellenden tegelijk ontvangen (max. 30
personen). Daarom zijn er diverse momenten gepland waarop u aanwezig kunt zijn. Aanmelden voor de
informatieavond is noodzakelijk. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 Donderdagavond 8 oktober om 19.30 uur
 Donderdagvond 8 oktober om 21.00 uur
 Maandagavond 26 oktober om 19.30 uur
 Maandagavond 26 oktober om 21.00 uur
Op alle momenten wordt dezelfde presentatie gegeven en is er aansluitend ruimte voor vragen en reacties.
Aanmelden
Om het aantal bezoekers goed in te kunnen delen, verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden voor
één van de avonden. Dit kan door vóór woensdag 23 september een e-mail met uw naam, adres,
telefoonnummer en gewenste datum en tijd voor de informatieavond (8 of 26 oktober) te sturen naar
w.pleunis@etz.nl. Graag uw voorkeurstijdstip vermelden of u met één of twee personen komt. U ontvangt
uiterlijk maandag 28 september per e-mail een bevestiging van uw aanmelding met vermelding van het tijdstip
waarop u in het ziekenhuis wordt verwacht voor de informatieavond en andere praktische i nformatie.
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Masterplan
Het Masterplan voor de uitbreiding heeft het ETZ gemaakt in samenwerking met de gemeente Tilburg en
diverse belanghebbenden. Het masterplan beschrijft waar en hoe het ziekenhuis gaat uitbreiden, hoe een
ecologische zone ontstaat met de Leij en het Leijpark en hoe de verkeerstromen lopen. Het ETZ wil aan de
achterkant van het huidige ziekenhuis een groen campusterrein realiseren waardoor het Leijpark op natuurlijke
wijze overloopt naar het ziekenhuis. De hoofdingang van het ziekenhuis verschuift op de langere termijn naar
de Kempenbaan. U vindt het masterplan en het collegebesluit op https://bis.tilburg.nl/, zoekwoord ‘etz’.
Meer informatie en reageren
Alle informatie over de nieuwbouw vindt u op www.etz.nl/nieuwbouw. Hier kunt u ook uw reactie geven.
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.

Beantwoording vragen omgevingsdialoog
Naar aanleiding van de vorige bewonersbrief hebben we enkele vragen ontvangen. De meest gestelde vragen
staan hieronder, samen met onze antwoorden. Sommige vragen kunnen we nog niet beantwoorden, omdat we
pas aan de start staan van de planvorming.
1. Wordt bij de plannen rekening gehouden met het parkeerprobleem in de buurt en met name de
Leijparkweg?
Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Daarom wordt ook een parkeergarage (met circa 700
parkeerplekken) gebouwd aan de achterzijde van het ETZ. De totale parkeercapaciteit wordt daardoor
uitgebreid met ongeveer 400 parkeerplaatsen.
2. Hoe wordt de toekomstige hoofdingang bereikbaar?
Die wordt voor bezoekers en patiënten bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan. Ook
voor voetgangers, fietsers en andere vervoersmiddelen. Veiligheid en snelheid krijgen aandacht bij de
uitwerking van de plannen. Dit geldt ook voor het beperken van passanten via Het Cenakel. Personeel
van het ETZ blijft parkeren aan de kant van de Hilvarenbeekseweg.
3. Wordt het huidige helikopterplatform verplaatst?
Omdat snelheid levens kan redden, worden de mogelijkheden onderzocht om de traumahelikopter op
het dak van het nieuwe Acuut Blok te laten landen. We onderzoeken wat dit betekent voor de (veilige)
aanvliegroute en het geluid.
4. Komt er een fietspad door het Leijpark?
De gemeente heeft het besluit hierover uitgesteld. Het verbeteren van de fietsverbinding met het
ziekenhuis, Van der Valk en de Leijhoeve wordt in de uitwerking van de plannen opgenomen.
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5. Blijft de ambulancepost op de huidige plek?
De ambulancepost blijft de komende jaren op de huidige plek. De plannen voor de periode daarna
moeten nog worden gemaakt.
6. Kunnen de sirenes van de ambulances worden beperkt?
De ambulances mogen bij een spoedrit, waarbij de patiënt in levensgevaar is, rijden met zwaailicht en
sirene. Zij hebben daardoor voorrang op het andere verkeer, zodat zij de patiënt zo snel mogelijk naar
het ziekenhuis kunnen brengen. De ambulances proberen ’s nachts rekening te houden met mogelijke
hinder voor buurtbewoners. Maar in situaties waarin elke seconde telt, kunnen de ambulances helaas
vaak niet anders. Voor u goed om te weten: de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is een aparte
organisatie en maakt dus geen deel uit van het ETZ. Als het nieuwe Acuut Blok in 2025 in gebruik wordt
genomen, wordt de aanrijroute van de ambulances verplaatst naar de Kempenbaan en Dr.
Bloemenlaan.
7. Op welke manier hebben omwonenden en belanghebbenden invloed op de plannen?
Voor de uitbreidingsplannen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Als initiatiefnemer organiseert het
ETZ in samenwerking met de gemeente Tilburg een omgevingsdialoog. Daarin worden de plannen
voorafgaand aan de besluitvorming gepresenteerd aan de omgeving en andere belanghebbenden.
Reacties en aandachtspunten uit de omgevingsdialoog worden zoveel mogelijk meegenomen bij de
uitwerking van de plannen. Na de omgevingsdialoog wordt het masterplan uitgewerkt tot een
definitief ontwerp. Dat is waarschijnlijk begin 2021 klaar. De gemeente werkt aan de voorbereiding
van het bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt waarschijnlijk medio 2021 ter inzage. In
dat plan staat beschreven hoe de verkeersstromen lopen, waar er geparkeerd wordt, hoe hoog er
gebouwd wordt, waar groen komt, etc. Tijdens de bestemmingsplanprocedure is het ook mogelijk om
bezwaar te maken.
Alle informatie over de nieuwbouwplannen vindt u op www.etz.nl/nieuwbouw. Hier vindt u ook de
bewonersbrief d.d. 3 juli 2020.
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