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SINT-NIKLAAS
Milieuwerkgroep stelt voor om ziekenhuis te bouwen tussen shoppingcenter en Fabiolapark

AZ wuift onrealistisch plan weg

Het AZ Nikolaas. FOTO GVH

N70

Ziekenhuis
Nieuwe situatie

De plannen om de stadscampus van het AZ Nikolaas te verhuizen naar een andere locatie met uitbreidingsmogelijkheden, dateert al van 2013. Een
jaar later werd gestart met de zoektocht naar een
geschikte site. Het oog viel op de Neerkouter langs
de N41, een gebied dat nu nog landbouwgrond is.
Milieuwerkgroep Abllo verzet zich tegen die
plannen omdat het vreest dat de ruimtelijke en
verkeersstructuur volledig overhoop wordt gehaald. Het houdt vol dat het ziekenhuis perfect in
de stad kan blijven.

Stadspark innemen
Vorig jaar kwam de vereniging met een plan om
de huidige site opnieuw in te richten en daarvoor
een deel van het stadspark in te nemen. “We blijven achter het vorige plan staan, maar het is niet
te nemen of te laten”, stelt Gilbert Cant van Abllo.
“Daarom hebben we een nieuw creatief voorstel
klaar. Volgens ons kan het nieuwe ziekenhuis gebouwd worden tussen het Waasland Shopping
Center en het Koningin Fabiolapark. Daarvoor
moeten de N16 en de rotonde aan de N70 onder
de grond gestoken worden. Het huidige verkeerskluwen verandert dan in een gebied met heel wat
mogelijkheden vlak bij het busstation van het winkelcentrum en vlot bereikbaar voor wie in de stad

Gilbert Cant
Abllo

N16

Milieuwerkgroep Abllo lanceert een nieuw
alternatief voor de verhuis van het AZ Nikolaas
naar de westrand van de stad. De vereniging stelt
voor te bouwen tussen Waasland Shopping Center
en het Fabiolapark. “Onrealistisch”, stelt het
ziekenhuis.

“De bouw van
het ziekenhuis
op die locatie
zou een enorme
opwaardering
zijn.”

Koningin Fabiolapark

N70

Waasland Shopping Center

woont. We houden in dit voorstel rekening met de aanleg
van de oostelijke tangent die
de E17 met de Singel verbindt
en waardoor het verkeer op de
N16 zal afnemen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien
niet haalbaar, maar de bouw van het ziekenhuis
zou een enorme opwaardering zijn voor de buurt
en voorkomt de belasting van de westelijke stadsrand.”

Te weinig ruimte
Algemeen directeur van het AZ Nikolaas Stefan
Van Den Brouck vindt het een zeer verregaand
voorstel dat niet realistisch is. “We hebben even
de oefening gemaakt. Stel dat we een campus
zouden bouwen van aan de hoofdingang van het
koopcentrum tot vlak bij de appartementsgebouwen van het Fabiolapark, dan komen we aan 4,2
hectare. Op onze huidige, te kleine site zitten we
aan acht hectare. Onze voorkeurslocatie langs de

N41, die reeds door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft een oppervlakte van zestien hectare. Het plan van Abllo wil ons dus naar een site
doen verhuizen die veel kleiner is dan onze huidige locatie zonder groeimogelijkheden. Ik ben
geen planoloog of verkeersdeskundige, maar die
oppervlaktes liggen wel vast. Bovendien houdt
het voorstel rekening met de aanleg van de oostelijke tangent waarvan we nog niet weten wanneer
die er zal zijn. Pas na die aanleg zou er aan de
overkapping van de N16 begonnen kunnen worden, wat het project meteen op de lange baan
schuift. Voorstellen zoals dit doen ons zeker niet
van gedachte veranderen.”
MATTIAS GOOSSENS

BELSELE

Bank met afbladderende
verf eindelijk vervangen
Op de hoek van de
Moortelhoekstraat, Gentstraat,
Groenstraat en Kerkstraat staat
sinds begin deze week een
gloednieuwe zitbank voor
wandelaars.
De bank kwam er op vraag van bewoners, die geen gebruik meer
maakten van de verweerde en afgebladderde bank. “Wie plaatsnam op
de bank, riskeerde vasthakende kledij of scheuren. Bovendien nodigde

het beeld van deze afgeleefde zitbank niet meer uit om op te gaan zitten”, stelt oud-gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck.
Hij vroeg namens de buurtbewoners afgelopen zomer een oplossing
in de vorm van een opknapbeurt van
de huidige bank, of de plaatsing van
een nieuwe bank. Maandag werd de
nieuwe bank geplaatst. “Het belangrijkste is dat de buurtbewoners en
passerende fietsers of wandelaars
daar even halt kunnen houden, een

Wie op de nieuwe bank zit, riskeert geen kapotte kleren meer.

babbeltje slaan en daarna met veel
moed hun weg kunnen verderzetten. Persoonlijk kan ik erg genieten
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van een rustpauze, tijdens een fietstochtje op één van de goed onderhouden zitbanken onderweg. (mgb)

