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28 januari 2021 

Melding functiewijziging sporthal als 

vaccinatiecentrum 

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. 

De Eerstelijnszone regio Aalst zorgt voor het oprichten van een vaccinatiecentrum. De 

inwoners van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede zullen zich in dit 

vaccinatiecentrum kunnen laten vaccineren. De stad Aalst wenst gebruik te maken van dit 

Nooddecreet voor de tijdelijke functiewijziging van sporthal Denderdal, gelegen te 

Kortestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem tot een vaccinatiecentrum.  

 

De stad Aalst zorgt met Sporthal Denderdal voor een centrale plek waar we kwaliteitsvol 

kunnen vaccineren. Er is voldoende ruimte om 10 vaccinatiestraten in te richten in de 

sporthal, goed voor het maximaal vaccineren van zoveel mogelijk inwoners per dag, 

afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. 
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Volgende stedenbouwkundige handelingen zullen uitgevoerd worden om het project te 

realiseren: 

− Plaatsen van tijdelijke toiletcontainers, afmetingen 3m x 6m. Plaatsing voorzien op 

de zijdelingse parkeerstrook in de Kortestraat. 

− Plaatsen van aan elkaar geschakelde bureelcontainers als medische infobalie op 

het basketbalterrein voor de sporthal, afmetingen +/- 18m x 6m 

− Plaatsen van aan elkaar geschakelde bureelcontainers voor gebruik door 

personeel en vrijwilligers, afmetingen per container: 6m x 3m 

− Tijdelijk inrichten van het naastliggende voetbalterrein (gras) tot parkeerruimte 

met +/- 210 staanplaatsen met een aangrenzende in- en uitrijzone naar de 

Kortestraat 

− Tijdelijk inrichten van het basketbal terrein voor de sporthal tot een parkeerzone 

voor minder-validen en een kiss & ride zone 

− Aanleggen van tijdelijke verhardingen rondom de sporthal in functie van een vlotte 

toegankelijkheid door bezoekers en minder-validen.  

 

Er zijn daarnaast ook volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten betrokken bij het 

vaccinatiecentrum. Volgende rubrieken van bijlage 1 van Vlarem II zijn en/of blijven van 

toepassing: 

− Rubriek 3.2.2.a)   - reeds voorzien in huidige milieuvergunning 

− Rubriek 12.1.1.b – noodstroomgenerator met elektrisch vermogen max. 200kVa 

− Rubriek 12.3.2 – vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren 

− Rubriek 16.3.2.a) – 5 kW tot en met 200 kW 

− Rubriek 17.3.2.1.1.1.b – opslag van diesel voor noodstroomgroep 

− Rubriek 32.2.2 – reeds voorzien in huidige milieuvergunning 

− Rubriek 43.1.1.b) - reeds voorzien in huidige milieuvergunning 

 

Deze kennisgeving wordt tevens uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige 

handelingen en ingedeelde inrichting of activiteit 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. 

 

Hoogachtend, 

namens het college van burgemeester en schepenen  

   

Wim Leerman 

algemeen directeur 

 

 

Christoph D'Haese 

burgemeester 

 


