PERSBERICHT

Een werk van lange adem
8 maart 2011 – De handtekening van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen op het principieel akkoord van toelage voor het nieuwbouwziekenhuis van AZ
Alma komt er na een voorbereidingsperiode die eigenlijk reeds in 1998 startte. We zetten de
mijlpalen in dit werk van lange adem even op een rijtje.

• 6 juli 1998
Stichting vzw Elisabeth Ziekenhuis Sijsele en Heilig Hartkliniek Eeklo

• 31 mei 1999
Indienen gezamenlijk Zorgstrategisch Plan bij toenmalig minister van Volksgezondheid Mieke Vogels

• 23 december 1999
Goedkeuring van het gezamenlijk Zorgstrategisch Plan. In haar brief vraagt toenmalig minister van
Volksgezondheid Mieke Vogels een ‘dringende realisatietermijn’ en stelt ze dat het ‘doorvoeren van de fusie
een voorafgaande voorwaarde’ is.

• 1 juli 2006
Elisabeth Ziekenhuis Sijsele en Heilig Hartkliniek Eeklo fusioneren officieel en worden één ziekenhuis met
één erkenningsnummer.

• 2 februari 2007
Het nieuwe fusieziekenhuis krijgt een nieuwe huisstijl en een nieuwe naam: AZ Alma.

• 17 december 2008
Negen jaar na de brief van minister Vogels en haar vraag om een ‘dringende realisatietermijn’ luidt AZ
Alma, samen met enkele andere Vlaamse ziekenhuizen, aan de alarmbel: de door de Vlaamse overheid
gehanteerde subsidienormen zijn ontoereikend.

• 15 en 16 september 2009
Intussen werkte AZ Alma al jaren aan ontwerp en planning van het nieuwbouwproject. Op een voorstelling
eerst voor artsen en medewerkers, en later voor externe relaties en pers krijgt het nieuwbouwziekenhuis
vorm door een film. AZ Alma dient op hetzelfde moment de aanvraag voor een bouwvergunning in bij het
stadsbestuur van Eeklo.
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• 20 december 2010
Het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) bekijkt voor het eerst
grondig het bouwdossier van AZ Alma, maar heeft nog enkele bijkomende vragen. Er wordt een nieuwe
afspraak vastgelegd.

• 4 februari 2011
Het VIPA geeft gunstig advies aan het bouwdossier van AZ Alma en maakt het over aan Vlaams minister
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

• 3 maart 2011
Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zet zijn handtekening onder een
principieel akkoord. Op basis daarvan worden de nodige subsidies voor het nieuwbouwziekenhuis van AZ
Alma voorzien.
AZ Alma kan eindelijk starten met het grootste bouwproject ooit in de Meetjeslandse regio. De raad van
bestuur en het directiecomité zijn blij met deze beslissing en danken allen die de voorbije jaren, maanden
en weken hebben meegewerkt aan dit belangrijke dossier.
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