
Van: Ellen De Boeck <ellen.deboeck@sint-niklaas.be>  
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 11:42 
Aan: Omgevingsvergunning Oost-Vlaanderen <omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be>; 
GOP.omgeving@vlaanderen.be; Vergunnen <vergunnen@sint-niklaas.be> 
CC: Ingrid Verbessem <Ingrid.Verbessem@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: "Afnamecentrum van coronatesten Sinbad" in Sint-Niklaas: toepassing 
afwijkingsregeling (Chantal voor Charlotte) 
 
Beste 
 
 
Half december 2020 werd op de parking van het Sinbad in Sint-Niklaas een centrum opgericht om 
snel coronatesten te kunnen afnemen.  
Wij willen graag gebruik maken van het nooddecreet om de constructies die hiervoor geplaatst zijn 
en hun functie in regel te brengen.  
Wij zullen de kennisgeving minstens dertig dagen ter plaatse aanplakken. 
Hieronder kan u de informatie vinden die hiervoor gevraagd is: 
 
 
a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie; 
 

Naar aanleiding van de Corona-pandemie werd eind december 2020 op een deel van de 
parking van het stedelijk zwembad ‘Sinbad’ een tijdelijk afnamecentrum voor coronatesten 
ingericht. 
Alle personen zonder klachten die b.v. een operatie moeten ondergaan, een 
hoogrisicocontact hebben gehad of die terugkeren uit een rode zone uit het buitenland, 
krijgen via de contactopspoorders, hun arts of de coronaalert-app een activatiecode per sms 
en kunnen zich aanmelden aan het afnamecentrum na afspraak.  
 
Het afnamecentrum is georganiseerd als drive-through. Via de Koningin Astridlaan kan men 
op de parking van Sinbad (naast hotel Serwir) rijden. Wie met de wagen komt, blijft in de 
auto tijdens de test. Ook fietsers en voetgangers zijn welkom, zij kunnen een aparte lijn 
volgen. De uitrit bevindt zich langs de Parklaan.  

 
Het afnamecentrum bestaat uit 2 geïsoleerde schakelunits, 4 pagodetenten, 2 kleine 
schuiltenten en 2 grote schuiltenten. De tenten bestaan uit een metalen constructie, bekleed 
met plastic zeilen aan de wanden en de daken. Er is geen tentvloer aanwezig.  
 
Omdat de wagens doorheen de pagodetenten rijden is een maximale hoogte van de 
toegelaten voertuigen. Daarvoor werd aan de inrit van het afnamecentrum een 
stellingsconstructie gemaakt om te hoge voertuigen te kunnen tegenhouden.  

 
Wanneer de constructies weer verwijderd zal worden, hangt af van de evolutie van de 
Corona-omstandigheden. 
 
In de bijlage kan u een inplantingsplan, constructietekeningen en foto’s vinden.  

 
Meer beelden en informatie over de werking zijn te zien in deze reportage: 
https://www.tvoost.be/nieuws/drive-trough-covidtestcentrum-in-centrum-sint-niklaas-
geopend-109918 
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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; 

 
Aanwezigheid van 50 liter 'gevaarlijke producten in kleine verpakkingen' (rubriek 17.4) 
in het afnamecentrum 
(‘Tulipano’ desinfecterende gel voor de handen en ‘Surfa'safe premium’) 

 
 
c) de perceelsgegevens: 
 

Gemeenschappelijke parking van de adressen: 
Parklaan 115a, 115b, 117 (Sinbad) 
9100 Sint-Niklaas 
5e AFD Sectie D Nr. 1189/00C000 
 

 
Extra bijlagen: 
 

- Op het terrein is een BPA van toepassing. Er is nog steeds voldaan aan de opgelegde V/T-
index. (berekening in bijlage) 

- Volmacht medewerkers om omgevingsvergunning aan te vragen in naam van de Stad Sint-
Niklaas 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ellen De Boeck 
 
Ellen De Boeck 
Architect  
stad Sint-Niklaas 
Industriepark-Noord 4 – 9100 Sint-Niklaas 
03 778 35 46 – 0476 93 59 83 
www.sint-niklaas.be 
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