
Verslag van de vergadering van 13 september 2010 

Aanwezig: Agnès Gijsbrechts, Alphonsine Vercauteren, Annemie Charlier, Arthur De Tender, Bernice Durinck, Christine 
Meert, Firmin De Beleyr, Guido Stevens, Guido Vergult, Jos De Meyer, Julien Ghesquière, Omer Burm, Robert Dullaert, Staf 
Lerno, Stany De Bleser.  
AZ Nikolaas: Henk Cuvelier, Koen Michiels en Marc Geboers.  
Pers: Sylvain Luyckx (Het Nieuwsblad).  
 

1. Voorstelling werking AZ Nikolaas door algemeen directeur Koen Michiels, medisch directeur dr. Marc Geboers en 
fusiecoördinator Henk Cuvelier  

Op 1 januari 2007 is AZ Nikolaas van start gegaan als fusie van AZ Waasland en AZ Maria Middelares. AZ Waasland en AZ 
Maria Middelares waren elk op zich al resulstaten van eerder uitgevoerde fusies tussen een ziekenhuis van Sint-Niklaas en 
ziekenhuizen van aangrenzende gemeenten. Deze fusies ontstonden omdat een ziekenhuis per gemeente met de nodige 
specialisaties niet meer betaalbaar was en afspraken en samenwerkingsovereenkomsten zoals voor cardiologie en dialyse zich 
opdrongen.  
Bij de fusie werd voor de komende 10 jaar een zorgstrategisch plan AZ Nikolaas opgesteld dat opgebouwd is rond 3 assen:  
1. Integratie van bestaande diensten:  
De uitwerking van het zorgstrategisch plan AZ Nikolaas resulteert in een herschikking van het ziekenhuis, waarmee vele 
bouwwerken gepaard gaan, die als 'projecten' worden beheerd. Voor de centrale campus Sint-Niklaas gebeurt de integratie op 
basis van de criteria planbaarheid - niet-planbaarheid en het risicograad van de dienstverlening.  
Op de vroegere AZ Maria-Middelares campus: hoog risico en/of niet planbaar, kritieke diensten en acute C- en D-diensten.  
Op de vroegere AZ Waasland campus: laag risico en/of planbaar, moeder en kind, daghospitalisatie, oncologie (kankercentrum 
- radiotherapie), geriatrische zorg, hospitalisatie chirurgie.  
2. Realiseren van een aantal nieuwe diensten: kinderpsychiatrie, oncologisch centrum  
3. Antwoord bieden aan nieuwe wetgeving.  
Het zorgstrategisch plan AZ Nikolaas voorzag 8 doelstellingen:  
1. Opstart kinderpsychiatrie (20 bedden, -18 jaar, sinds 1 juli 2007 operationeel)  
2. Integratie tot één spoedgevallendienst (sinds eind februari 2010 in gebruik)  
3. Integratie kritieke hospitalisatie.  
4. Inhuizing verblijvende chirurgie Hamme.  
5. Zorgprogramma pediatrie.  
6. Uitbouwen oncologisch centrum  
7. Basisinfrastructuur + goede verbinding.  
8. Expansie en renovatie blok A (campus Maria-Middelares)  
Deze doelstellingen werden geactualiseerd en vertaald in geactualiseerde doelstellingen:  
1. De integratie van de kritieke diensten tegen medio 2010 in de nieuwe eenheid voor kritieke zorg. (DS 3)  
2. Verder uitbouwen van het oncologisch centrum. (DS6)  
3. De voorbereiding van de integratie van de materniteitafdelingen.  
4. De integratie van de interne en chirurgische diensten.  
5. Bundeling van de geriatrische zorg.  
en in parallelle doelstellingen:  
1. De opmaak van een masterplan voor de poliklinische diensten en onderzoeksruimtes.  
2. De centralisatie van het apotheekgebeuren met het oog op een efficiëntie- en kwaliteitsverbetering en borging.  
3. De opmaak van een finaliteitstudie voor de operatiekwartieren.  
4. Het onderzoek en uitwerken van het sterilisatiegebeuren.  
5. Organiseren van de effecten van de ingebruikname van het facilitair platform.  
Gerealiseerde projecten: brugverbinding, ingebruikname buizenpost, facilitair platform, ingebruikname nieuwe burelen, 
kinderpsychiatrie, nieuw chirurgisch dagziekenhuis, inhuizing in ééngemaakte spoedopname (tijdelijk tot 1 maart 2010, 
moeilijke situatie op het gebied van ruimte, organisatie en mensen, alle spoedopnames van het Waasland in één 
spoedgevallendienst, meer dan 35000 spoedcontacten per jaar), afbraak spoedopname Hospitaalstraat, start ruwbouwwerken 
G-blok campus AZMM (G0: spoed, G1: intensieve, G2: CCU-stroke, G3: hart catheterisatie), kritiek blok 
(spoedgevallendienst G0 vanaf 1 maart 2010 via Hospitaalstraat), oncologisch centrum, nieuwe kinderafdeling, expansie en 
renovatie blok A (realisatie A5 en A6), parking, intensieve zorgen (G1 sinds 18 april 2010), dialyse-afdeling (sinds 25 mei 
2010), integratie van materniteitafdelingen (sinds 5 juli: één adres voor bevallingen, een observatie-materniteit en een hotel-
materniteit),  
Voorbeelden van projecten in uitvoering of in voorbereiding: bewegwijzering, verhuis interne afdelingen, radiotherapie, 

Dorpsraad Belsele 

E-mail: dorpsraad@belsele.be 

URL: www.belsele.be/dorpsraad 

Secretariaat: Dorpsraad Belsele, p.a. Isengrimlaan 21, 9111 Belsele

Brievenbus: "Agenda Dorpsraad Belsele", gevel oud-gemeentehuis, Belseledorp 76



operatiezalen - sterilisatie - apotheek, Cat-lab (interventies aan het hart waarvoor de patiënt nu naar Antwerpen of naar Gent 
moet), PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis, een afdeling van een algemeen ziekenhuis waar zorg 
wordt geboden aan psychiatrische patiënten, bv. alcohol, drugs, psychoses).  
Antwoorden op vragen van de aanwezigen: Een eventuele afsluiting van de Hospitaalstraat behoort op termijn tot de 
mogelijkheden voor een betere integratie van de bestaande campussen tot één campus, maar kan alleen gebeuren in overleg 
met de andere actoren in de buurt: de campus Hoger Onderwijs, de Carolus scholen, het OCMW. De keuze van chirurg blijft 
vrij voor de patient. 80% van spoedcontacten zijn binnen 2 uur achter de rug. De verhoging van het supplement voor 
éénpersoonskamer sinds 1 augustus 2010 is goedgekeurd door de raad van bestuur en zou niet hoger zijn dan in vergelijkbare 
ziekenhuizen. Het AZ Nikolaas heeft enkel nog 1-persoonskamers en 2-persoonskamers, dus niet langer 4-persoonskamers.  
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking van Jos De Meyer bij "4. Werkgroep aangenaam vertoeven, winkelen en tafelen in Belsele": het fiets- en 
wandelkaartje met de Kapelletjesroute, het Goudenleeuwpad en de Egelroute - dat op het deelgemeentehuis en op de 
toeristiesche dienst te koop wordt aangeboden - bestond 10 jaar geleden nog niet en de toeristische dienst werkt regelmatig 
samen met een aantal speciaalzaken uit Belsele, zoals brouwerij Boelens en chocolatier Cobalbo. Maar alles kan beter.  
 

3. Briefwisseling  

Uitgaand:  
- 27.08.2010: e-mail naar verkeerspolitie over Veilig naar school - Duurzaam naar school tijdens schooljaar 2010-2011  
Inkomend:  
- 14.06.2010: e-mail van Belgische Federatie van het Paard over paarden in Belsele  
- 15.06.2010: e-mail van Hans Troch over het verslag vergadering 10 mei 2010  
- 22.06.2010: e-mail van Firmin De Belery over buis aan de pomp  
- 09.07.2010: e-mail van Luc Vereecken bedrijvenzone Eeckelaershof  
- 13.07.2010: e-mail van Martine De Beule met Zilverboek OKRA, tussengas  
- 28.07.2010: e-mail Jeannine De Beleyr over Haïti  
- 10.08.2010: e-mail van Omer Burm met reactie op het Vlaamse milieubeleidsplan  
- 28.08.2010: e-mail van Omer Burm over Conceptnota Onroerend Erfgoed  
- 01.09.2010: e-mail van Omer Burm over Onroerend Erfgoed  
- 11.09.2010: e-mail van Gustaaf Lerno over agenda  
- 12.09.2010: e-mail van verkeerspolitie over Veilig naar school - Duurzaam naar school tijdens schooljaar 2010-2011  
 

4. Verslag van het Hoge Bokstraatcomité  

Na de hoorzitting van 17 juni 2010 om 19 uur voor de bewoners van de Hoge Bokstraat, de Nauwstraat en de Omloopdreef is 
er eind juni 2010 een vergadering doorgegaan op het stadhuis met een afvaardiging van de Hoge Bokstraat, de Nauwstraat en 
de Omloopdreef met volgende agenda:  
1. Op termijn de doorsteek via Doornpark (Stad Beveren) - N70 na verwezenlijken van de Oostelijke Tangent. Dit zou een 
vermindering van het zwaar vervoer moeten teweeg brengen voor de Hoge Bokstraat.  
2. Verder uitwerken van de signalisatieborden "Hulst - N403".  
3. Grondige heraanleg van de Hoge Bokstraat.  
4. Spreiding van het vervoer met de Plezandstraat, Nauwstraat, Gentstraat en Hoge Bokstraat.  
5. Trajectmeetapperatuur aanbrengen zowel in de Plezantstraat als in de Hoge Bokstraat.  
6. Met onmiddelijke ingang maximum snelheid 30km/u in de Hoge Bokstraat.  
7. Opstellen van een concreet voorstel in verband met de uitwerking van een voorstel vanwege de Stad.  
Op 30 augustus 2010 om 19 uur was er een opvolgingsvergadering op het stadhuis gepland met de burgemeester. Ten gevolge 
van interne communicatiestoornissen of gebrekkige afspraken was men op het stadhuis de afspraak voor de 
opvolgingsvergadering vergeten. Tijdens de verlofperiode was men er niet in geslaagd de betrokken personen aan de tafel te 
krijgen, zodat er sinds de vergadering van eind juni 2010 geen nieuwe voorstellen of resultaten konden voorgeled worden. 
Daarom werden de punten van de vorige vergadering herbekeken. Het voorstel voor de installatie van de trajectmetingen werd 
hierbij niet weerhouden wegens te duur. Het voorstel van ABLLO dat onder de titel "Hoge Bokstraat Sint-Niklaas - een weg, 
een straat en nog een weg?" verscheen in 't Groene Waasland van maart 2010, werd toen naar voor geschoven als alternatief 
voor de tijdens de hoorzitting voorgestelde omleidingswegen die telkens mee nadelen dan voordelen boden voor de oplossing 
van de verkeersproblematiek in en rond de Hoge Bokstraat. Meerdere kranten hebben over dit ABLLO-voorstel bericht en 
voorgesteld alsof dit de keuze is van het Hoge Bokstraatcomité.  
 

5. Terugblik op de vele evenementen tijdens de zomer van 2010 in Belsele  

 

6. Mededelingen  

- 24.10.2010 om 11 uur in De Klavers: Haïti-concert 

- 12.06.2010: VRB's retrofuif  
- 13.06.2010: Belsele Kermis  
- 20.06.2010: Reynaertloop  
- 27.06.2010: Supervlieg  
- 03.07.2010: 11 juli filmvoorstelling  
- 04.07.2010: 11 juli ontbijt  
- fietszoektocht Parochie Belsele 

- 31.07.2010: Zonnefeestmarkt  
- 01.08.2010: Zonnefeestbarbecue  
- 21-22.08.2010: Ambachtelijk Weekend  
- 28.08.2010: Barbecue van Chiro Belsele  
- 29.08.2010: Inhuldiging Reynaertbeelden  
- 29.08.2010: sneukeltochten voor Haiti 


