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Het Parkziekenhuis zorgt

voor een leefbare buurt en

Lost parkeerproblemen van

het personeel AZN op

Ook een verkeersluwe en groene omge-
ving voor de huidige ziekenhuisbuurt AZ
Nikolaas is ons doel!

Personeel dat dagelijks moet zoeken naar een par-
keerplaats in vroege en late uren…. 
Fietsers die tussen die auto’s moeten laveren….
Voetgangers die de vuile lucht moet inademen…
Buurtbewoners die de verkeersdrukte, de vuile
lucht en het lawaai beu zijn…
De Spoeddienst die in die drukte vaak niet kan op-
schieten en een scherpe “alarmtoon” verspreidt….

En toch is het ziekenhuis verhuizen niet de
goede oplossing omdat het veel beter kan :

ABLLO vzw heeft daarom het Parkzieken-
huis voorgesteld:
Een nieuw modern ziekenhuis, ongeveer op de hui-
dige locatie, dat omgeven is door een ruim uitge-
breid park, met hoofdingang aan de Parklaan.

Onder de Parklaan komt in dat voorstel een ruime
ondergrondse parking tussen het kruispunt
Moerlandstraat/Parklaan en de Markt, voor de
bezoekers van AZNikolaas. 

Bovendien willen de meeste politieke partijen een
“knip” maken voor het doorgaand verkeer nabij de
overgang Parklaan/Markt, zodat de hele boven-
grondse zone rond de Parklaan dan verkeersluw
wordt.

Bezoekers van AZN die met de auto komen kun-

nen vanop de Parklaan (nog vòòr het kruispunt
Moerlandstraat/Parklaan) de (nieuwe) onder-
grondse parking induiken, daar parkeren en vlot
naar de kliniek wandelen.
De vrijgekomen huidige kelderverdieping onder
AZN is dan voorzien voor het personeel met de
auto. De AZN personeelsparkings binnen de hui-
zenblokken (Kalkstraat, Brugsken, Peter Benoit-
straat) kunnen worden teruggegeven aan de
buurt(bewoners) voor bewonersparkeren, groen-
aanplanting, speelmogelijkheden, …
Naar de kliniek fietsen en wandelen zal zeer uitno-
digend worden. Ook met het openbaar vervoer zal
het vlotter gaan dan nu. De Spoeddienst kan de
busbanen gebruiken en heeft een ingang voor
AZN via de Parklaan.

Zijn zo niet veel problemen opgelost en
nieuwe kansen ontstaan?

Meer info over het Parkziekenhuis en uitgebreide
argumentatie tegen de verhuizing vindt U op
www.abllo.be/AZN.

Parking aan Peter Benoitstraat

De Spoeddienst op busbaan Parklaan
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