
 
 

Gestelde vragen door deelnemers buurtwandeling 12 mei 2022 

 
1. Welke bomen worden gebruikt? Graag aandacht aan soortkeuzes. 

Dit gaat in hoofdzaak over inheemse soorten die complementair zijn  met het 
voedselpark. Er moet nog worden besproken of de mogelijkheid bestaat om een aantal 
fruitbomen te voorzien zodat vrij geplukt kan worden. Hier dient natuurlijk wel 
voldoende draagvlak bij omwonenden voor te zijn zodat het fruit daadwerkelijk geplukt 
wordt. 
 

2. We zullen geen zicht meer hebben op de vallei door de hoge bomen, en het nieuwe 
ziekenhuiscomplex (Windmolenveld). 
Het nieuwe ziekenhuis wordt ingepland rond het restant van het huidige ziekenhuis (na 
afbraak van de B-vleugel) om continuïteit te hebben in de dienstverlening en in één fase 
te kunnen bouwen. De nieuwbouw komt niet dichter bij de oostelijke perceelsgrens en is 
ook lager, zeker ter hoogte van de oostgevel waar het gebouw minder hoog is. Het klopt 
dus dat het ziekenhuis op een andere positie op het terrein komt dan het huidige 
ziekenhuis, maar er werd wel rekening gehouden met de inplanting ten opzichte van de 
oostelijke perceelsgrens. We voorzien tussen de nieuwbouw en de perceelsgrens nog 
een groene buffer. 
 

3. Waarom moet de parkeertoren 4 verdiepingen hoog zijn? Is een parking van 700 
wagens wel nodig in onze buurt? 
RZ Tienen is geen vragende partij om hier meer plaatsen te voorzien dan nodig. Gelet op 
de wijzigende vervoersmodi en de mogelijkheden om parkeerplaatsen te voorzien op 
andere locaties in de buurt kan hier mogelijk nog een reductie gerealiseerd worden. 
Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat door te weinig plaatsen te voorzien het 
parkeren op de openbare weg extra belast wordt.  
 

4. Het parkeren moet ook in de buurt onderzocht worden, als we hier gaan moeten 
betalen gaat iedereen komen parkeren in de woonstraten waar het gratis is. 
Het parkeerbeleid dient aangepast te worden zodat omwonenden niet de dupe zijn van 
overlast door bezoekers die parkeren op de openbare weg. Dit is een vraag waar ook de 
Stad Tienen mee bezig is. 
 

5. Belevingselementen voor patiënten van het ziekenhuis in het park, denk maar aan 
kiné. 
Er is inderdaad al sprake geweest van integratie van een aantal functies in het 
voedselpark die ondersteunend zijn bij de vraag van een aantal afdelingen, zoals 
bijvoorbeeld een revalidatiezone of een tactiel pad. Het definitieve programma dient nog 
gefinaliseerd te worden. 
 
 



 
 

6. CO² neutraal ontwerpen. 
Er wordt duurzaam ontworpen, maar dat betekent niet noodzakelijk CO² neutraal. Een 
duurzaamheidstoets en het voorzien van een groot aandeel hernieuwbare energie is hoe 
dan ook onderdeel van het verdere ontwerpproces en uitwerking van het dossier. 
 

7. Kabbeeksvest is momenteel niet doenbaar qua verkeer. Met de logistiek die erbij komt 
moeten daar op grotere schaal oplossingen voor gezocht worden. Dit zorgt voor een 
grotere verkeersoverlast op de Houtemstraat. 
Het bijkomend verkeer dat wordt gegenereerd door het ziekenhuis dient ingepast te 
worden in een algemene mobiliteitsvisie rondom de site. De Stad Tienen heeft 
momenteel een studie lopen waar het ziekenhuis een onderdeel van zal worden. De 
mobiliteitsstudie is nog niet afgerond dus het is te vroeg om hier al definitieve uitspraken 
over te doen. 
 

8. Zal er nog steeds plaats zijn voor een hondenweide? 
Een hondenweide is momenteel voorzien in het voedselpark, maar aan de kant van het 
Sociaal Huis is een zone voorzien waar het programma nog moet bepaald worden. In 
samenspraak met de noden van alle belanghebbenden is hier misschien nog ruimte voor. 
 

9. Hoe gaan jullie de wateropvang regelen? Het is hier kleigrond, en de buurt staat hier al 
regelmatig onder water. 
Het uitgangspunt is om regenwater te bufferen op groendaken en in regenwaterputten 
zodat dit kan hergebruikt worden. Zowel het ziekenhuis als het voedselpark kunnen heel 
veel water hergebruiken. 
 

10. Er dient een deftige, veilige oversteekplaats voorzien te worden aan de Houtemstraat, 
waar jullie nu aansluiting met bovenlokaal fietsroute netwerk maken. 
Dit is openbare wegenis waar de nodige suggesties voor zullen worden opgenomen in 
samenspraak met Stad Tienen. 
 

11. Doorgang aan vrij liggende percelen ten westen van het ziekenhuis? 
Deze toegang wordt zeker behouden en geïntegreerd in het omgevingsontwerp. 
 

12. Misschien is er wel plaats voor een zwemvijver? 
Een vijver en/of WADI behoort tot de mogelijkheden, maar voor een zwemvijver zijn nog 
andere voorzieningen nodig die mogelijk niet hun plek kunnen vinden op de site. 
 

13. Op welke riolering gaan jullie aansluiten? De huidige zijn allemaal overbelast. Zeker die 
in de Houtemstraat. 
Dit zal onderdeel worden van een complete hydraulische studie en in overleg gebeuren 
met de beheerder van de riolering. 
 
 



 
 

14. Alle paden moeten rolstoeltoegankelijk zijn. 
Dit is een verplichting die reeds wordt opgelegd bij de bouw van een ziekenhuis. Enkel 
voor het voorgestelde “kruiwagenpad” tegen de perceelsgrens lijkt dit niet evident. 
 

15. Overlast Houtemstraat waar nu al files staan en ziekenhuissite als sluipweg gebruikt 
wordt. 
Het bijkomend verkeer dat wordt gegenereerd door het ziekenhuis dient ingepast te 
worden in een algemene mobiliteitsvisie rondom de site. De Stad Tienen heeft 
momenteel een studie lopen waar het ziekenhuis een onderdeel van zal worden. De 
mobiliteitsstudie is nog niet afgerond dus het is te vroeg om hier al definitieve uitspraken 
over te doen. Wat we wel proberen te vermijden is dat de site een doorgangszone wordt 
waar heel wat sluipverkeer zijn weg gaat zoeken. Dit zou de groene omgeving en functie 
van het voedselpark hypothekeren. 
 

16. Diepte parkeergebouw moet minder zodat de bewoners van het Windmolenveld hun 
zicht behouden. 
Het nieuwe parkeergebouw wordt ingepland op de positie van het huidige ziekenhuis (na 
afbraak). De nieuwbouw komt niet dichter bij de oostelijke perceelsgrens en is ook een 
heel stuk lager. We bekijken nog of hier nog een reductie in volume mogelijk is, maar er 
is een afweging gemaakt om de impact van zowel hoogte als diepte beperkt te houden. 
We voorzien tussen het parkeergebouw en de perceelsgrens nog een groene buffer. 
 

17. Uitkijk vanuit hotelgedeelte richting westen is ook zeker te bekijken. 
Een terechte bedenking, waar we zeker rekening mee houden bij het gevelontwerp van 
het hotelgedeelte en de aanplanting tegen deze perceelsgrens. 
 
 

 

 

  


