120 BUREN VOLGEN DIGITALE INFORMATIESESSIES NIEUWE JESSA
ZIEKENHUIS
Op donderdag 1 april organiseerde Jessa samen met het winnende architectenteam Osar & Robbrecht en
Daem, twee interactieve digitale informatiesessies: één voor de buren van de Salvator-site, één voor de
overburen van de Pietelbeek-Zuid site. In het eerste deel van elke informatiesessie werd het ontwerp
uitgebreid toegelicht. Daarbij ging er veel aandacht naar de logische ontsluiting van de site en de groene lob
die rond het ziekenhuis wordt aangelegd. Ook de hoge efficiëntie van de hoogbouw die het tegelijk mogelijk
maakt de voetafdruk te beperken, werd uitgevoerd toegelicht. In het tweede deel was er tijd voor een
interactieve vragenronde. Zo’n 120 buren namen deel aan de sessies.
De informatiesessies vonden plaats tussen 18u en 20u45.
Yves Breysem, algemeen directeur: “Gezien de grootte van het project en de impact ervan op de directe
omgeving, vinden we het belangrijk om via een heel korte lijn te communiceren met onze buren. Al is dat in
coronatijden absoluut niet evident. Digitaal overleg is verre van ideaal want het geeft toch een andere
dynamiek dan een fysieke bijeenkomst. En toch is het helaas de enige optie op dit moment. Ik wil de 120
deelnemers expliciet bedanken dat ze hebben ingelogd voor deze sessies, want we kunnen alleen maar tot een
gedragen project komen als er wederzijds vertrouwen is. En dat bekom je enkel als alle partijen veelvuldig en
transparant communiceren.”
De week voorafgaand aan de informatiesessies deed Jessa al een oproep (via een burenbrief) om vragen en
bezorgdheden digitaal te bezorgen. Bijna alle vraagstellers kregen voor de start van de sessie hun antwoord.
Yves Breysem: “Zo kenden we vooraf de belangrijkste bezorgdheden en kon het ontwerpteam daar tijdens de
sessie extra op inzoomen. De meest gestelde vragen gingen over de mobiliteit en de ontsluiting van de nieuwe
site. Ook de hoogte van de torens en de toekomst van Pietelbeek-Zuid waren bekommernissen.”
Jessa heeft de naaste buren (Salvatorstraat) ook uitgenodigd voor een individueel gesprekken in de maanden
april en mei.
Guy Goddefroy, facilitair directeur: “Klopt. We doen dit specifiek voor de bewoners van de huizen die letterlijk
uitkijken op de toren, die weliswaar vlak langs de snelweg ligt maar ook zeer zichtbaar is in hun achtertuinen.
Men vreest onder meer voor inkijk en schaduw op zonnepanelen en op hun woning. Door met hen een
individueel gesprek aan te gaan kunnen we hen verder informeren, bijvoorbeeld over schaduwstudies die
gebeurd zijn. We kunnen zeker niet voor alles een oplossing bieden. We kunnen wel goed informeren.
Ook de volgende maanden (en jaren) zal Jessa op regelmatige basis en een constructieve gestructureerde
manier in gesprek gaan met de buurt. In 2023 start Jessa met de bouw van het raadplegingsgebouw, de laagste
vleugel van het project. Tegen 2030 wil het Jessa Ziekenhuis de eerste patiënten ontvangen.
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