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“De nieuwe hoofdingang ligt midden op ons terrein en ligt 

nu inderdaad nog wat ‘verstopt’ achter andere gebouwen. 

In 2020 wordt er nog een fl ink gedeelte van de oudbouw 

gesloopt, waardoor de nieuwe hoofdingang zeker zichtbaar 

wordt vanuit de Oranjelaan en de Bredeweg.”

“Het offi ciële adres van het ziekenhuis is nog steeds 

Mgr. Driessenstraat 6. In 2021 wordt er een nieuwe weg 

aangelegd, die leidt van de Oranjelaan naar het plein vóór 

de nieuwe entreehal van het ziekenhuis en het zorghotel. Dit 

wordt de centrale toegangsweg die nog een nieuwe naam 

zal krijgen. Het voorstel hiervoor is ‘Laurentiusplein’. Omdat 

deze weg er nu nog niet formeel is, kunnen we deze nog 

niet gebruiken als adres. Er vindt nog overleg plaats met de 

gemeente of we de naam niet vervroegd kunnen invoeren, 

zodat we deze in ieder geval al kunnen gebruiken voor 

navigatiesystemen en Google Maps.”

De hoofdingang is niet zichtbaar 
vanaf de Oranjelaan. Komt hier 
nog verandering in?

Wat is nu het adres van het 
ziekenhuis?

De nieuwbouw 
van Laurentius is 
inmiddels gereed 
en ook zijn alle 
verpleegafde-
lingen in een 
nieuw jasje gestoken. 
De resultaten zijn mooi, al gaan 
de verbouwingen helaas ook 
gepaard met enig ongemak. 
Ger Biesmans, manager facilitair 
bedrijf en bouw, geeft antwoord 
op veel gestelde vragen.

Vraag & 
antwoord 
over de 
bouw

“De poli ingang is gesloten vanwege de start 

van het gebruik van de aanmeldzuilen. Alle 

patiënten komen zo via één centrale plaats 

binnen waar zij zich kunnen aanmelden. In 

de entreehal komt nog voor de zomer een 

nieuw bewegwijzerbord en een digitaal bord 

“De verbouwingen gaan in 2019 en 2020 nog 

verder. Er staan nog diverse poliklinieken 

en laboratoria op het programma voor 

een renovatie. Bovendien wordt aan de 

aankleding van alle nieuwe wachtruimtes, 

boven de receptiebalie. Op dit digitale bord 

worden alle afdelingen getoond die op dat 

moment open zijn. In de avond dus alleen 

de verpleegafdelingen. Ook kunnen hier 

de (voorlichtings)bijeenkomsten van die 

dag op worden aangegeven.”

de entreehal en het restaurant nog 

gewerkt. Wij proberen de overlast van de 

verbouwingen voor u zoveel mogelijk te 

beperken en hopen dat u het eindresultaat 

kunt waarderen!”

Waarom is de poli ingang gesloten?

Wanneer zijn alle verbouwingen klaar?

Wordt het parkeerterrein nog verbeterd en 
komen er ook voet- en fi etspaden?
“Hier ziet u een afbeelding van het terrein zoals het er uiteindelijk uit gaat zien. Daarin 

zijn gescheiden rijbanen voor auto’s, fi etspaden en voetpaden ingepland. Het terrein is 

begin 2021 gereed. De gebouwen die nu rechts naast de hoofdingang staan, worden 

nog gesloopt. Dan is het parkeerterrein ook meteen een stuk groter. Tijdens de verbouw 

periode is er een voetgangers- en fi etsingang gemaakt aan het eind van de Oranjelaan, 

dichtbij de rotonde. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en zullen na de 

bouwvakantie de loop- en fi etsroutes nog aanpassen.”

“De poli oogheelkunde opende in mei haar deuren op de nieuwe locatie, in de voormalige 

entreehal van het ziekenhuis. Ook het centrum voor 1ste lijns verloskunde & echografi e 

en de poli gynaecologie worden hier gevestigd. De verbouwingen hiervoor zijn begin 

september klaar. De poli urologie wordt op dit moment ook in een nieuw jasje gestoken. 

Deze blijft gevestigd op de huidige plek op de begane grond.  Op de oude plek van de poli 

oogheelkunde op de begane grond, wordt deze zomer gewerkt aan het vestigen van de 

nieuwe poli orthopedie en de gipskamer.”

Welke verbouwingen zijn nu actueel?

De nieuwe poli oogheelkunde. Veel meer 

ruimte en privacy! Zowel de patiënten als de 

medewerkers zijn er erg tevreden over. 

Parkeerterrein 
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