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PERSBERICHT

AZ Alma krijgt toestemming en
middelen voor bouw van nieuw
ziekenhuis
8 maart 2011 – AZ Alma mag eindelijk starten met de bouw van
een nieuw ziekenhuis aan de Ringlaan in Eeklo. Na het gunstig
advies van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) zette Vlaams Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen vorige week zijn
handtekening onder een principieel akkoord, waardoor de nodige
subsidies voor dit nieuwbouwproject vastgelegd worden.
AZ Alma is heel blij met deze beslissing, waarnaar zolang werd
uitgekeken. Het ziekenhuis is klaar om onmiddellijk een
aanbesteding uit te schrijven, zodat in het najaar 2011 of uiterlijk
begin 2012 met de bouwwerken kan gestart worden. De inhuizing
in het nieuwe ziekenhuis mag tegen 2016 verwacht worden.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zette
op 3 maart zijn handtekening onder het principieel akkoord. De minister
deed dit op basis van het positieve advies van 4 februari 2011 door het
VIPA. Dat betekent dat de overheid de nodige subsidiebedragen voor dit
bouwproject uittrekt en dat AZ Alma een (Europese) aanbesteding mag
uitschrijven. De handtekening van de minister en het positieve advies van de
VIPA-commissie zijn opstekers voor AZ Alma, dat zeven jaar aan dit dossier
heeft gewerkt.

200 MILJOEN EURO
Het nieuwbouwziekenhuis komt aan de Ringlaan in Eeklo. Zowel AZ Alma
campus eeklo als campus sijsele verhuizen volledig naar het nieuwe
ziekenhuis. Dit bouwproject wordt het grootste ooit in de Meetjeslandse
regio: het gaat om een investering van ruim 200 miljoen euro! Het zeven
bouwlagen tellende ziekenhuis (verdieping -1, gelijkvloers en vijf
verdiepingen) komt op een terrein van tien ha en zal plaats bieden aan 513
patiënten. Er zullen meer dan 110 artsen, 1.200 medewerkers en 125
vrijwilligers aan de slag gaan om patiënten uit de ruime Meetjeslandse regio
dagelijks ‘Zorg met een hart’ aan te bieden.
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FUNCTIONEEL
In januari 2004 begon de voorbereiding van dit bouwproject, zeven jaar
later kan effectief gestart worden met het bouwen. Het nieuwe AZ Alma
wordt een modern, functioneel ziekenhuis dat werd uitgetekend in nauw
overleg met alle betrokkenen. Die maximale inspraak resulteerde in een
ziekenhuis dat niet alleen fraai oogt, maar dat ook perfect zal kunnen
inspelen op de noden van de patiënten.
Vooral de laatste rechte lijn naar het principieel akkoord was een vaak
hectische periode: AZ Alma pleegde voortdurend overleg met alle
(overheids)diensten zodat een compleet dossier ter goedkeuring kon worden
voorgelegd. Ook de bijkomend opgevraagde informatie werd grondig
voorbereid en besproken. Die zware eindspurt heeft nu dus vruchten
afgeworpen, want AZ Alma heeft het getekende principieel akkoord op zak:
het VIPA zette eerst het licht op groen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen plaatste op basis daarvan zijn
handtekening onder deze belofte van subsidie.

FILM
In september 2009 stelde AZ Alma de film van het nieuwbouwziekenhuis
voor. Dit was voor de honderden artsen en medewerkers een eerste
kennismaking met hoe het nieuwe AZ Alma er straks zou uitzien. Toen
diende AZ Alma ook de aanvraag tot bouwvergunning in bij het stadsbestuur
van Eeklo. AZ Alma was klaar om dit grote project aan te vatten, het was
enkel wachten op het ‘principieel akkoord’ van de minister en de daaraan
gekoppelde subsidies. Minister Vandeurzen heeft de voorbije maanden vaak
gezegd dat het dossier van AZ Alma bovenop zijn lijstje stond, en dat is nu
dus ook gebleken.

VOORBEELDEN
Wij zijn klaar om dit ambitieuze, maar realistische bouwproject aan te
vatten. De administratieve voorbereidingen zijn achter de rug, de hand kan
nu aan de ploeg geslagen worden. Om te bewijzen dat wij niets aan het
toeval wilden overlaten en rotsvast geloofden in een goede uitkomst, twee
mooie en concrete voorbeelden
•

•

Het Alma-huis: de voorbije maanden kocht AZ Alma een
vrijgekomen woning in de Blakstraat, langsheen het terrein waar de
nieuwbouw komt. Wij willen deze woning (nr. 72), het Alma-huis,
gebruiken als werfkantoor, waar de komende vijf jaar de
vergaderingen van het bouwteam (bouwheer en studiebureau’s) en
van andere werkgroepen zullen plaats vinden en vanwaar we de
werf perfect op de voet zullen kunnen volgen. De aanschaf van dit
Alma-huis was een opportuniteit, want dit is een goedkopere
oplossing dan het huren van een volledig uitgeruste en voldoende
ruime werfcontainer voor een periode van meer dan vijf jaar.
De testkamer: AZ Alma wil bij de uitbouw en inrichting van het
nieuwe ziekenhuis niet over één nacht ijs gaan en een maximale
inspraak garanderen. Daarom wordt in het vroegere gebouw van de
keuken in campus eeklo een modelkamer opgebouwd, een
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tweepersoonskamer zoals die er in het nieuwe ziekenhuis gaat
uitzien. Deze kamer wordt gebruikt als ‘testomgeving’ voor de
indeling, plaatsbepaling van het aanwezige meubilair e.d., en van
de te voorziene afwerkingsmaterialen. Momenteel is de nodige
ruimte al voorzien, de opvulling (2 bedden, nachtkastje, kleerkast,
e.d.) gebeurt kortelings en zal, waar nodig, bijgestuurd worden.

INFORMATIE AAN WIJK
AZ Alma beseft ook welke impact het nieuwbouwproject op de wijk SintJozef zal hebben. Daar zal in de ruimst mogelijke mate rekening mee
gehouden worden. Samen met het stadsbestuur werd een jaar geleden al
een druk bijgewoonde en toch wel gewaardeerde informatievergadering
voor de buurtbewoners georganiseerd. Daar werd een aantal opmerkingen
geformuleerd, die voor het verdere verloop van het bouwdossier werden
meegenomen. Er komen in de toekomst nog zulke informatievergaderingen.
Bovendien zal AZ Alma de buurt voortdurend informeren via een apart
krantje ‘Ringlaan 15’ waarvan deze week het tweede nummer verschijnt.

TOP IN VLAANDEREN
De handtekening van de minister onder het principieel akkoord voor de
bouw van het nieuwe ziekenhuis geeft de organisatie een enorme boost en
is een beloning voor het vele werk dat hiervoor meestal in stilte werd
verricht. AZ Alma wil zich in de top van de Vlaamse ziekenhuizen profileren
en werkt daar binnenskamers heel hard aan. Met het nieuw opgestelde
Strategisch Beleidsplan 2011-2013 wil AZ Alma ervoor zorgen dat straks, in
2016, niet alleen de verpakking fraai is, maar ook de inhoud heel sterk. Maar
een ziekenhuis runnen op twee campussen, op vijftien kilometer van elkaar,
is niet eenvoudig en kost bovendien handenvol geld: bijna 7.000 euro per
dag aan overheadkosten en gemiste toelagen.

SANAPOLIS
De brief met de handtekening van de minister heeft alvast één groot
voordeel: we hebben nu zekerheid dat het nieuwbouwziekenhuis er komt,
het is gedaan met twijfelen! Binnen enkele jaren verhuist AZ Alma dus naar
één van de modernste ziekenhuizen in Vlaanderen. In afwachting blijft AZ
Alma op de huidige sites aan de patiënten de allerbeste zorg aanbieden. AZ
Alma blijft de komende jaren trouwens ook verder investeren in de twee
bestaande sites. Die krijgen na de verhuis naar de nieuwbouw een
zorggerelateerde bestemming. In campus sijsele wordt zelfs een nieuw
zorgproject voorzien: Sanapolis (zie ook www.sanapolis.be).

BEDANKT
De raad van bestuur en het directiecomité van AZ Alma bedanken iedereen
die heeft meegeholpen aan het bereiken van dit positieve resultaat. Al deze
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betrokkenen hebben hiermee bewezen dat ze ons dossier en ons ziekenhuis
een warm hart toe dragen.

Voor meer informatie of een reactie van voorzitter raad van bestuur Hugo
Bulté, algemeen directeur Rudy Maertens en/of directeur facilitaire diensten
en masterplan Henk Vincent: via Marc Van Hulle, manager PR &
Communicatie 050-72.83.32
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