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Openbaar onderzoek 

ontwerp RUP AZ Nikolaas

Inspraak bij 

verhuizing 

AZ Nikolaas

Tot 21 juni 2021 loopt het openbaar onderzoek
bij het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
voor de verhuizing van het ziekenhuis AZ Niko-
laas (RUP AZN). In deze bijdrage  leggen we zeer
beknopt uit waarom ABLLO vzw bezwaren heeft
tegen die verhuizing en helpen we je om bezwaar
in te dienen. Wie meer informatie of hulp wenst,
kan mailen naar abllovzw@gmail.com

Waarom deze nieuwbouw?  

AZN of AZ Nikolaas is in 2007 ontstaan uit de
fusie van twee ziekenhuizen, Maria Middelares
en Stadskliniek. De oude gebouwen beantwoor-
den niet meer aan de huidige en toekomstige
noden. Een totale vernieuwing is nodig.

Nu ligt AZN centraal in de stad. Die ligging is ideaal.
Binnen één km rondom kan je een bezoek aan AZN
combineren met vele andere bestemmingen. Bijna
alles ligt nu op loop- en fietsafstand: woonwijken,
winkels, horeca, stads- en streekbus, scholen, dien-
sten, cultuur, geloof, station en stadspark.

Daarbij komt nog, dat deze buurt veel autover-
keer aantrekt. Dus verhuist men AZ Nikolaas
naar een locatie buiten de stad. Zo simpel is hun
redenering. 
Is de vijand van de auto niet eerder de andere auto? 
Tegen 2027 wil men AZN uit de weg.

AZ Nikolaas wil verhuizen naar buiten
de stad.

Men voorziet zestien hectare grondinname van de
landbouw naast de N41. Op de foto hieronder is
dit rechts van de weg met de hoogspanningsleiding
als grens. Na het Waasland Shopping Center haalt
men het hart van de stad verder leeg. Topzorg ver-
huist naar de wegberm, met de auto als maatstaf. 

Klimaatbestendigheid, rust en gezondheid
zijn hier niet aan de orde. De stad vreet
aan ‘den buiten’. 

Bijna alles ligt nu op
loop- en fietsafstand: 
woonwijken, 
winkels, horeca, 
stads- en streekbus,
scholen, 
diensten, 
cultuur, 
geloof,
station,
stadspark
...

Rechts van de ringweg N41, gezien komend
van E17 naar N70: hier heeft AZN vzw bijna
16 ha aangekocht.

www.hetgroenewaasland.be/klik



Bij dit hokjesdenken hoort een zeer groot par-
keergebouw en schaamgroen om dit alles voor de
buurt af te schermen. Zebrapaden en dergelijke
voorzieningen maken het publieke domein tot een
weinig beleefbare plek. 
Voor de fietser moet er zwaar geïnvesteerd wor-
den. En voor een goede busdienst wacht een jaar-
lijkse meerkost van 1,1 miljoen euro. Wie gaat
dat betalen?
Om de bewoners van vooral de Smisstraat te
paaien wil men een knip aan de Heimolenstraat.

Wij willen topzorg 
in het stadhart houden !

Sommigen ‘verkopen’ de zestien hectaren als één
groot nieuw park. Zo zet men bewoners tegen el-
kaar op.

    
   

 
  

  
 
 

 

publieke domein is dan weinig beleefbare plek.

Kliniek op De Neerkouter : oppervlakte 16 ha 

Situering nieuwe stek AZN 
in omgeving van fijn stof.

www.standaard.be/cnt/dmf20170221_02742993
of via  https://hetgroenewaasland.be/klik

Situering van het projectgebied.

Een stukje van het stadspark opdoeken om
achteraf het park uit te breiden met enkele ha.
En zo kan ook nog eens 16 ha open ruimte
gered worden. Is dat geen onderzoek waard?



Er is nooit een ernstig onderzoek ge-
beurd naar klimaat-neutrale varian-
ten, hoewel ABLLO vzw dit expliciet
gevraagd heeft.

Een variant: mits een globale en gemengde
aanpak van 
1. gefaseerde nieuwbouw AZN en een halve
hectare inname van het park, 
2. verdichting van de Atheneumsite, 
3. Parklaan autoluw (door knip op de Grote
Markt) en 
4 uitbreiding van de parkzone…
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Wij willen een nieuw modern zie-
kenhuis op een ‘klimaatlocatie’:

- Met zo weinig mogelijk ‘nieuwe’ grondin-
name, bijvoorbeeld van landbouwgrond naar
beton.

- Met zo veel mogelijk positieve samenhang
tussen natuurlijke rijkdommen en alle bewo-
ners.

- Met een optimale bereikbaarheid te voet,
met de fiets, openbaar vervoer en pas dan
ook de auto. 

- Met een optimale aansluiting bij het leven in
de stad. 

- Met een minimale splitsing van functies. 

Inspraak zonder inzicht leidt tot 
uitspraak zonder uitzicht…

Op de webstek van de stad Sint-Niklaas (www.sint-
Niklaas.be/aznikolaas) vind je de officiële informa-
tie. 
En op de webstek van Het Groene Waasland vind
je duiding bij dit project: 
https://hetgroenewaasland.be/AZNikolaas

Neem je tijd om dit alles door te nemen. Enkel
zo bouw je inzicht op met uitzicht op een
groene, gezonde, sociale wereld, zonder reke-
ningen naar anderen door te sluizen.

ABLLO vzw wil ook 
een nieuw ziekenhuis ,
maar binnen de stad .

www.hetgroenewaasland.be/klik


