
Q&A Voorgenomen nieuwbouw locatie Deurne 
 
 

Proces 
 
Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd met betrekking tot de nieuwbouwplannen van het Elkerliek 
ziekenhuis? 
Het Elkerliek heeft in samenspraak met de gemeente en externe deskundigen een verkenning 
gedaan naar de mogelijkheden van het huidige ziekenhuisterrein en het gebouw in aanloop naar het 
verkoopproces. In het Elkerliek is het interne besluitvormingsproces gelijktijdig met het traject 
binnen de gemeente opgestart.  
 
Staat de gemeente achter de nieuwbouwplannen van het Elkerliek? 
De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling van het huidige ziekenhuisterrein. Het 
Elkerliek heeft samen met de gemeente uitgangspunten bepaald voor een nieuwe inrichting van het 
terrein en de realisatie van een RMC. Gedurende het hele proces blijft het Elkerliek in gesprek met 
de gemeente Deurne. 
 
Wat is de volgende stap?  
De finale besluitvorming door de Raad van Bestuur van het Elkerliek omtrent het starten van het 
verkoopproces is voorzien voor eind dit jaar. In het nieuwe jaar krijgen investeerders de gelegenheid 
een bod uit te brengen op het huidige pand en de bijbehorende grond. Op basis van de 
binnengekomen biedingen kan het Elkerliek de besluitvorming omtrent de verkoop definitief 
vormgeven.  
 
Worden er informatie- of omwonendenbijeenkomsten georganiseerd? 
Op dit moment zijn er nog geen bijeenkomsten gepland. Later in het proces wordt samen met de 
gemeente Deurne en de investeerder bekeken op welke manier en wanneer omwonenden en 
inwoners van de gemeente Deurne betrokken worden. Uiteraard wordt hiervoor een passende wijze 
gekozen.  
 
 

Elkerliek ziekenhuis locatie Deurne 
 
Waarom heeft het Elkerliek het voornemen tot nieuwbouw in Deurne? 
Het huidige gebouw van het Elkerliek in Deurne is verouderd en voldoet niet meer aan de vraag die 
het verlenen van moderne zorg met zich meebrengt. De investeringen die nodig zijn om het huidige 
gebouw van het Elkerliek ziekenhuis in Deurne te moderniseren en te verduurzamen zijn dermate 
hoog dat deze niet realistisch zijn. Het beschikbare aantal vierkante meters wordt bovendien fors 
onderbenut. 

 
Hoe komt de nieuwe locatie van het Elkerliek in Deurne (het nieuwe regionaal medisch centrum 
(RMC)) eruit te zien? 
Als het verkoopproces rond is gaat het Elkerliek samen met de investeerder aan de slag met het 
ontwerp van het nieuwe regionaal medisch centrum (RMC) vorm te geven. Het nieuwe gebouw 
wordt kleiner en krijgt eigentijds ingerichte ruimtes en werkplekken die samen een plezierige 
omgeving voor zowel patiënten als medewerkers gaan vormen.  

 
Blijft de locatie van het Elkerliek in Deurne open tijdens de bouw? 
In de overgangsperiode, de periode tot de oplevering van het nieuwe RMC, blijft de bestaande zorg 
onafgebroken geborgd in het huidige ziekenhuisgebouw. 



 
Blijft het zorgaanbod in het nieuwe RMC gelijk aan het zorgaanbod nu? 
Het uitgangspunt is om in Deurne poliklinische zorg te blijven aanbieden. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk wat dit precies omvat. Er is daarnaast contact met alle zorginstellingen die momenteel 
in het huidige gebouw in Deurne gehuisvest zijn. Er is nog niet definitief vastgesteld welke 
instellingen daadwerkelijk meegaan naar het RMC.  
 
Welke huurders nemen plaats in het nieuw RMC? 
Er is contact met alle zorginstellingen die momenteel in het huidige gebouw in Deurne gehuisvest 
zijn. Er is nog niet definitief vastgesteld welke instellingen daadwerkelijk meegaan naar het RMC. 
  
 

Bouw 
 
Waar komt het RMC?  
Het RMC wordt gebouwd op het huidige ziekenhuisterrein. De exacte locatie is afhankelijk van de 
definitieve plannen die samen met de gemeente en de investeerder worden vormgegeven.  
 
Wanneer start de bouw van het RMC?  
Dit weten wij in deze fase nog niet. Dit is onder andere afhankelijk van de doorlooptijd van het 
verkoopproces, de ontwerpfase en de bouwvoorbereidingen.   
 
Hoe lang gaat de bouw van het RMC duren? 
Hier kunnen wij op dit moment nog niks over zeggen. 
 
Hoe hoog wordt het RMC? 
Het nieuwe RMC wordt kleinschaliger en modern. Hoe het gebouw er precies uit gaat zien is nog niet 
bekend. Op dit moment gaan we uit van een gebouw met 3 bouwlagen.  
 
Wat ga ik als omwonende merken van de bouw? 
Omdat het op dit moment nog niet precies duidelijk is hoe de ontwikkeling van het terrein eruit gaat 
zien, is het moeilijk om de impact hiervan en van de bouw van het RMC op de buurt te bepalen. We 
vinden het daarom belangrijk om omwonenden goed mee te nemen in het proces en samen met de 
gemeente en de investeerder te bekijken hoe we eventuele overlast zoveel als mogelijk is kunnen 
beperken.  
 
Is er overwogen om het RMC op een andere locatie te bouwen? 
Het scenario om het RMC op een andere locatie te bouwen is onderzocht, evenals het scenario om 
samen met (een) andere zorginstelling(en) te bouwen. Echter zijn deze scenario’s afgevallen omdat 
zij geen meerwaarde hebben, omdat er geen geschikte andere locaties zijn en omdat het e.e.a. niet 
haalbaar was.  
 
Blijven alle huidige zorginstellingen gehuisvest in het RMC?   
Het uitgangspunt is om in Deurne poliklinische zorg te blijven aanbieden. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk wat dit precies omvat. Er is daarnaast contact met alle zorginstellingen die momenteel 
in het huidige gebouw in Deurne gehuisvest zijn. Er is nog niet definitief vastgesteld welke 
instellingen daadwerkelijk meegaan naar het RMC. 
 
Wat gebeurt er met de rest van het ziekenhuisterrein? 
Doordat het Elkerliek naar een kleiner gebouw gaat komt er voor de investeerder, in samenspraak 
met de gemeente Deurne, ruimte vrij voor woningbouw. 



 
 

Contact 
 
Waar kan ik terecht met mijn ideeën, suggesties en opmerkingen? 
Als u contact met ons wilt omtrent de voorgenomen nieuwbouw op de locatie in Deurne kunt 
terecht bij onze afdeling communicatie (communicatie@elkerliek.nl, 0492-595110).  
 
Hoe houdt het Elkerliek ziekenhuis ons op de hoogte van de voortgang? 
Het Elkerliek ziekenhuis houdt u op de hoogte door middel van berichtgeving op de website, social 
media en door middel van berichtgeving in de media.  
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