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Directie 

Per aangetekende post en per e-mail 

 

 

 

 

cc. Stad Aalst 

cc. Vlaamse regering, Departement omgeving 

 

BIJLAGE UW KENMERK ONS KENMERK DATUM  

/ / FD/2020/03-1 27 maart 2020 

 

 

Betreft : Gebruikmaking van het decreet over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid 

 

 

Geachte,  
 
Op 25/03/2020 werd het “besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 
2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS).  
In dit besluit wordt vanaf 20/03/2020 de civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid afgekondigd gedurende 120 dagen.  
 
Op 20/03/2020 werd het “decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid” goedgekeurd (BS 24/03/2020).  
Dit decreet laat toe om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid stedenbouwkundige handelingen te verrichten zonder 
omgevingsvergunning/omgevingsmelding, en dit voor constructies, functiewijzigingen en 
exploitaties die tot doel hebben de ziekenhuiscapaciteit te verhogen/verbeteren om de gevolgen 
van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te voorkomen of op te vangen.  
 
Het A.S.Z.-ziekenhuis wenst gebruik te maken van bovenvermeld decreet.  
 
Het A.S.Z-ziekenhuis (erkenningsnummer 176) wordt geëxploiteerd door de autonome 
verzorgingsinstelling A.S.Z. (KBO 0729.523.736).  
De autonome verzorgingsinstelling A.S.Z. werkt daarbij nauw samen met de VZW Medische Staf 
Stedelijk Ziekenhuis (KBO 0432.956.728). Deze VZW draagt bij tot het in stand houden en 
bevorderen van de medische diensten in het A.S.Z.-ziekenhuis, en geeft daartoe onder meer 
materiële ondersteuning door alle mogelijke burgerlijke, financiële, roerende of onroerende 
handelingen te verrichten (vb lokalen en apparatuur verwerven en personeel aanwerven).  
 
De VZW Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis is de rechtspersoon die als bouwheer zal optreden in 
het kader van bovenvermeld decreet van 20 maart 2020.  

Provincie Oost-Vlaanderen  

Dienst omgevingsvergunningen 

Gouvernementstraat 1 

9000 Gent 

België 

Tom Degreef 

Financieel directeur 

T +32 (0)53 76 68 02  

F +32 (0)53 76 68 09 

E tom.degreef@asz.be   
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Voorliggend schrijven geldt als kennisgeving daartoe.  
Deze kennisgeving wordt tevens uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige 
handelingen bekend gemaakt door een aanplakking gedurende minstens dertig dagen van de 
kennisgeving, en dit overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de aanplakking van een 
affiche van een verleende omgevingsvergunning.  
 
a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie: 

 
Bouwen van een zorgstraat (“passerelle”) tussen 2 bestaande ziekenhuisgebouwen, en 
deze aansluitend in exploitatie nemen.  
 
De VZW Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis heeft met een recht van opstal in de periode 
2018-2020 een ziekenhuisvleugel (genaamd blok S) opgetrokken op gronden in eigendom 
van de AV A.S.Z..  
De realisatie van dit gebouw sinds 2018 is uiteraard volgens de gangbare wetgevende 
geplogenheden (uitreiken van een omgevingsvergunning) gerealiseerd.  
Deze blok S wordt normaliter (voorlopig) opgeleverd in het voorjaar 2020 (streefdatum 20 
april 2020).  
In blok S zijn 7 bouwlagen gerealiseerd, waarvan 2 technisch en 5 klinisch ingevuld. Eén van 
de 5 klinische bouwlagen (circa 1200m²) wordt ingericht als nieuwe afdeling Intensieve 
zorgen. In deze nieuwe afdeling intensieve zorgen worden 18 bedposities in een state of the 
art klinische omgeving voorzien. Deze afdeling Intensieve zorgen kan over een beperkt 
aantal weken operationeel zijn.  
Volgens interne planning was het slechts de ambitie om deze afdeling Intensieve zorgen 
pas in 2021 in gebruik te nemen. De ingebruikname is immers afhankelijk van de realisatie 
van een zorgstraat (verbindingsgang of “passerelle”) tussen blok S en de overige 
ziekenhuisgebouwen.  
Voor de realisatie van deze zorgstraat werd in het verleden een aanvraag tot 
omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraagprocedure is momenteel in behandeling 
bij de bevoegde overheidsinstanties.  
Het versneld/onmiddellijk realiseren van deze zorgstraat, zal in staat stellen om de 
capaciteit van de afdelingen Intensieve zorgen in Vlaanderen op korte termijn op te drijven 
met 18 posities. Deze capaciteit is momenteel cruciaal in het opvangen van de noden 
voortvloeiend uit de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.  

 
b) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt met toepassing van artikel 5.2.1 van 
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid: 

Nihil 
 
c) de perceelsgegevens: 

- overzicht kadastrale percelen:  
o 41302C1191/00N00 
o 41302C1191/00M00 
o 41302C1191/00G00 
o 41302C1191/00E00 
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- Overzicht adressen: 
o Merestraat 88, 9300 Aalst 
o Merestraat 80, 9300 Aalst 

- Naam:  
o AV A.S.Z. & VZW Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis 

- Bezoekadres:  
o Merestraat 80, 9300 Aalst 

- Inrichtingsnummer:  
o 20191014-0116 

 
Wij menen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.  
 
Wij danken u voor de aandacht en gevolgen aan dit schrijven besteed, en houden ons uiteraard ter 
beschikking.  
 
Met achtingsvolle groeten 
 
 
Namens de bouwheer  Namens het ziekenhuis  
VZW Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis AV A.S.Z. 
 
 
 
 
 
 
G. Brantegem  S. Siau 
Directeur  Algemeen directeur wnd. 
 
 
 
 
 
    
 
   M. Rosseel 
   Ondervoorzitter 
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