
Hou AZ Nikolaas 
in het warme stadshart

Geen verhuizing ziekenhuis Sint-Niklaas

Bekijk het volledige dossier op www.abllo.be/AZN 

en in  het  t i jdschr i f t   ‘ t  Groene Waasland.   

Hoe l id  worden?  ——>>  www.abl lo .be/l id

Heb je  vragen? Wi l  j i j  o f  je  organisat ie  meewerken?

——>> abl lovzw@gmai l .com of  03 296 32 83
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Hou AZ Nikolaas 
in het warme stadshart!

Geen verhuizing ziekenhuis Sint-Niklaas.
Geacht stadsbestuur, ziekenhuisdirectie, gemeentebesturen, provinciebestuur.
Geachte patiënten en bezoekers, dokters en verzorgend personeel.

Er is een plan voor de verhuizing van AZ Nikolaas. 
Weg uit het centrum van Sint-Niklaas. 
Weg uit het centrum van het Waasland. 
Naar landbouwgebied naast de westelijke ringweg N41.

ABLLOvzw pleit ervoor om AZ Nikolaas zeker niet buiten de stad te vestigen. Daar zijn
veel goede redenen voor.
• Snij een kloppend hart niet weg uit de stad met een sterk sociaal-economisch weefsel,
zoals horeca, winkels, scholen en stadspark.
• Verkwist geen 18 ha ruimte. In Vlaanderen is open ruimte schaars.
• De voorgestelde nieuwe locatie is éénzijdig autogericht 
• Stappers, fietsers en busgebruikers zijn de verliezers. Met de trein naar het AZ Niko-
laas wordt al helemaal onmogelijk.
• Maar ook de patiënten verliezen, want, 

* ze moeten herstellen in een ongezonde snelwegomgeving 
* ze zullen uitkijken op lelijke, lawaaierige autowegen en niet langer op een groen
park met vogels en bomen

Wij kiezen voor het Parkziekenhuis in het hart van de stad en van het Waasland.
De huidige ziekenhuislocatie is wél prima bereikbaar te voet, met de fiets, per trein en
bus, maar ook met de auto. Daarom kiezen wij voor uitbreiding van het bestaande AZ Ni-
kolaas in het stadspark, maar tegelijk ook voor een uitbreiding van datzelfde stadspark.
Meer info : www.abllo.be/AZN 
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