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SINT-NIKLAAS
Geen Engelse tank,
wél Duits kanon op
slotevent expo WOI 
Komende zondag 3 februari is er in
het museum SteM Zwijgershoek
een groot slotevenement bij de ten-
toonstelling ‘Frontleven Wereld-
oorlog I in 3D’. De geplande blik-
vanger was een replica van een En-
gelse tank uit de Eerste Wereldoor-
log. De tank uit Poelkapelle in de
Westhoek geraakt wegens een her-
stelling echter niet in Sint-Niklaas.
Als alternatief komt er een origi-
neel Duits kanon uit WOI.Het gaat
om een kanon dat door Krupp is ge-
bouwd in 1917 en dat zowel in WOI
als in WOII is gebruikt, van het type
‘10 cm Kanone KRUPP-RHEINME-
TAL’. (JVS)

ZWIJNDRECHT
N-VA wil stem van de
jeugd in Gecoro
Op voorstel van N-VA zullen jeugd-
verenigingen in Zwijndrecht opge-
roepen worden om te zetelen in de
Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, kortweg Ge-
coro. De Gecoro geeft advies, op-
merkingen of doet voorstellen over
alle dossiers op vlak van de gemeen-
telijke ruimtelijke ordening. Bij de
start van een nieuwe bestuursperio-
de moet deze commissie opnieuw
worden samengesteld door de ge-
meenteraad. In Zwijndrecht wer-
den, zoals de wet voorschrijft,
steeds de sectoren landbouw, werk-
nemers, werkgevers, natuur en mid-
denstand opgeroepen om hun ver-
tegenwoordigers voor de Gecoro
voor te stellen. De N-VA-fractie in de
gemeenteraad stelde voor om ook
de sector jeugdwerking hieraan toe
te voegen. De gemeenteraad kon
zich vinden in het N-VA-voorstel en
keurde het goed. (PKM)

digen en die ruimte opwaarderen. De ro-
tonde aan het zwembad is bovendien
een miskleun. Met een ziekenhuis op die
plek wordt dit stadsdeel sterk opge-
waardeerd», schetst Jenny De Laet van
ABLLO.
In dat voorstel zou de N16 ondertunneld
worden over een lengte van zo’n 500
meter, met een afrit naar een onder-
grondse parking van het ziekenhuis. Bo-
vengronds zou het ‘Fabiolaplein’ komen,
waar het nieuwe AZ Nikolaas zich be-
vindt, maar waar ook een hoofdhalte
van de bus een plaats krijgt en fietsrou-
tes samenkomen.

Wedstrijd
«Dit gaat over creatief ontwerpen. We
hebben vorig jaar een voorstel gelan-
ceerd om een nieuw ziekenhuis aan de
Parklaan en het stadspark in te richten,
bij wijze van voorbeeld. We willen voor-
al aantonen dat het creatief plannings-
proces in een wedstrijdformule nog
meer mogelijkheden kan bieden. Een
open oproep of wedstrijd biedt kansen
om meer geniale concepten te ontwik-
kelen. De oplossing waar AZ Nikolaas nu
voor kiest, is weinig creatief. Het kiest de
gemakkelijke weg. Het is een plat, alle-
daags verhaal over hoe men vanuit een
autogericht denken de schaarse open
ruimte verder verkwanselt. De klimaat-
problemen moeten ook en vooral lokaal
worden aangepakt. De verhuis naar de
Neerkouter is ook een peperduur pro-
ject, qua vloeroppervlakte vergelijkbaar
met 1.000 modale woningen. Hierdoor
verandert dit deel van de stad enorm:
een grote toename van verkeersdrukte,
een heel andere wisselwerking tussen
AZ Nikolaas en stad en regio. Kortom, de
ruimtelijke- en verkeersstructuur wor-
den er overhoop gehaald. Daarom is het
nodig om voor de vernieuwing van AZN
zoveel mogelijk interessante locaties te

ABLLO KOMT MET OPMERKELIJK ALTERNATIEF VOOR VERHUIS ZIEKENHUIS

«Waarom geen AZ Nikolaas op Fabiolaplein?»

Kan het nieuwe ziekenhuis een plaats
vinden aan het ‘Fabiolaplein’? Met die
vraag ging ABLLO aan de slag. «Wat zijn
de kansen voor het bouwen van een zie-
kenhuis tussen het Fabiolapark en het
Waasland Shopping Center? Op het eer-
ste zicht een onmogelijke piste omdat
de N16 daar ligt. Maar als we even rede-
neren, is dat niet zo’n utopisch concept.
Vanaf de E17 zijn er twee afritten naar
Sint-Niklaas: de westelijke tangent ligt
er al, de oostelijke tangent is gepland.
Tegelijk wil de stad de N16 van E17 tot
Parklaan smaller maken voor autover-
keer, het doorgaand verkeer er ontmoe-

Een nieuw ziekenhuis
tussen het Waasland
Shopping Center en de
Fabiolablokken, met een
ondertunneling van de
N16: met dat verrassend
voorstel komt milieuver-
eniging ABLLO op de
proppen. Daarmee wil
het aantonen dat er nog
méér mogelijke locaties
zijn voor een nieuw zie-
kenhuis in Sint-Niklaas,
in plaats van de gekozen
plek aan de N41.
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SINT-NIKLAAS

Een nieuw ziekenhuis tussen het Waasland Shopping Center 
en de Fabiolablokken, met een ondertunneling van de N16. 

“Zou hier bijvoorbeeld aan gedacht zijn?”, stelt ABLLO. Foto JVS

Een zwangere vrouw is vrijdag-
avond betrokken geraakt bij een
kop-staartaanrijding op het
Wijnveld in Sinaai. Ze werd voor
controle overgebracht naar het

ziekenhuis. Het ongeval gebeur-
de om 17.25 uur. Een personen-
wagen Peugeot 307 werd er ach-
teraan aangereden door een
vrachtwagen. De twee inzitten-

den van de personenwagen,
waaronder dus een zwangere
jongedame, werden ter controle
overgebracht naar het zieken-
huis. (PKM)

SINAAI

Hulpdiensten ruimen de brokken na het ongeval. Foto Kristof Pieters

Zwangere vrouw betrokken bij kop-staartaanrijding

Lokerse Feesten
strikken NOFX en
The Offspring 
De Lokerse Feesten hebben
nieuwe namen gelost voor
hun 45e editie. The Offspring
keert enkele jaren na hun ge-
smaakte optreden terug naar
de Grote Kaai op dinsdag 6
augustus. Een andere legen-
darische punkband uit de Ver-
enigde Staten, NOFX, komt
voor de eerste keer naar Loke-
ren.  Nog op de line-up van de
punkdag: de Heideroosjes en
The Damned. Meer namen
voor deze dag (ook voor de
Red Bull Music zaal) worden
later toegevoegd.
De voorverkoop voor dinsdag
6 augustus start meteen via
www.lokersefeesten.be. De
45e editie van de Lokerse
Feesten vindt plaats van vrij-
dag 2 tot en met zondag 11 au-
gustus 2019. Eerder werd
reeds de komst van Oscar and
the Wolf bekendgemaakt.

(YDS)

onderzoeken op al hun pro’s en contra’s
opdat de beste oplossing kan gekozen
worden in het belang van de gemeen-
schap.»

Out of the box
«We bekijken meerdere mogelijke loca-
ties voor de bouw van een nieuw zieken-
huis.» Dat zegt schepen voor Ruimtelijke
Ordening Wout De Meester (Groen). «De
weg naar een nieuw ziekenhuis in Sint-
Niklaas is gebonden aan heel wat proce-
dures. De startnota is gepasseerd, mo-
menteel zitten we in de MER-procedure.
En in deze fase worden verschillende al-
ternatieve locaties, in de stad én aan de
rand van de stad, onderzocht en getoetst
aan enkele criteria. Zo is er natuurlijk de
minimaal vereiste oppervlakte, de ont-

sluiting - bezoekers en ziekenwagens
moeten van elkaar gescheiden worden -
en de timing. Scoort een alternatieve lo-
catie goed op deze drie criteria, dan volgt
een uitgebreid mobiliteitsonderzoek en
daarna een volumestudie. Het is dus niet
zo dat de stad enkel naar één locatie
kijkt. Zo worden op dit moment onder
meer een mogelijk parkziekenhuis,
vlakbij de huidige locatie, én een inplan-
ting aan De Winningen óók bekeken.»
En over het idee van ABLLO om het zie-
kenhuis in te richten tussen het Waas-
land Shopping Center en de Fabiolablok-
ken, met een ondertunneling van de
N16? «Dit is een mooi voorbeeld van ‘out
of the box’ denken. En het kan interes-
sant zijn, maar of het haalbaar is, is on-
duidelijk op dit moment.» 


