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Nieuwe zorgsite klaar eind 2022
Beste inwoners van Nieuwkerken en buurtbewoners 

Het was een tijdje rustig rond onze plannen op de site Turkyen in Nieuwkerken. Maar we zaten helemaal niet stil.  
Nu hebben we groot nieuws.  Tegen eind 2022 kunnen de Nieuwkerkenaren terecht op een gloednieuwe zorgkern. 

De OCMW-raad heeft de bouw van een groots nieuw zorgproject op de gronden rond woonzorgcentrum  
Populierenhof éénparig toegewezen aan de vennootschap Ibens-Bolckmans & AMV architecten voor een bedrag van  
23,8 miljoen EUR.  

De zorgsite Nieuwkerken wordt het grootste investeringsproject van het OCMW voor de volgende bestuursperiode. 
Bovendien breiden we ons zorgaanbod voor jong en oud in Nieuwkerken en het noordelijk deel van Sint-Niklaas flink 
uit. 

Er komen een woonzorgcentrum met maar liefst 120 kamers, een dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en 
een uitbreiding naar 30 eigentijdse flats die de huidige 11 bejaardenwoningen vervangen. De stad huisvest er ook 
een buitenschoolse kinderopvang waar 75 kinderen terechtkunnen. Nieuwkerken krijgt daarmee 25 plaatsen extra 
vakantieopvang. 
Parkeren gebeurt voornamelijk ondergronds. Er komt veel meer parkeergelegenheid. 

De volledige nieuwbouw wordt in één fase gebouwd rond het huidige woonzorgcentrum Populierenhof op twee jaar 
tijd. Dat is goed nieuws voor de bewoners van het woonzorgcentrum.  Zij kunnen blijven wonen in het vertrouwde 
‘Populierenhof’ tot de nieuwbouw instapklaar is.  Als de verdere voorbereiding vlot verloopt, kan de bouw starten in 
het najaar van 2019. 

Benieuwd hoe de zorgsite eruitziet? In deze nieuwsbrief stellen wij de nieuwe zorgsite graag aan jou voor. 
    
Tjeu van Diessen        Kris Van der Coelden           Marijke Henne
directeur bij het OCMW      voorzitter OCMW                  schepen van kinderopvang



ONTWERP 
VAN DE ZORGSITE

   Het ontwerp: een dorp, in het park, in het dorp… 
  “De nieuwe zorgsite zal bestaan uit 4 gebouwen/paviljoenen rond 2 dorps- of  

ontmoetingspleinen”, lichten Herman Bernaerts en Luc Dierick namens Ibens-Bolckmans & 
AMV architecten toe. Hierop geven ook de terrassen, moestuintjes en bijvoorbeeld een petan-
quebaan uit.  “De dorpspleinen gaan geleidelijk over in de open parkaanleg die op zijn beurt 
overgaat in het dorpslandschap.” 

        De paviljoenen geven de indruk dat de bewoners zelfstandig wonen in afzonderlijke woningen 
op een gezellig plein. De twee voorste paviljoenen hebben 3 bouwlagen (= 2 verdiepingen 

 bovengronds) en de twee paviljoenen achteraan tellen 4 bouwlagen (= 3 verdiepingen boven-
gronds). Typisch voor het dorpse uitzicht zijn ook de wisselende niveaus en de hellende daken. 



Alle paviljoenen zijn ondergronds vlot 
bereikbaar via de parking of een 
circulatiegang, wat zorgt voor een vlotte 
circulatie en handig bij slecht weer. 

De circulatiegang op -1 wordt een aan-
gename gang om door te wandelen met 
zelfs natuurlijk  binnenstromend licht 
op het centrale punt. 

De voornaamste elementen op een rij

Paviljoen 1 

Het paviljoen vooraan vormt het kloppend hart van de campus: 
hier zijn het dienstencentrum, het  dagverzorgingscentrum, het 
onthaal van het woonzorgcentrum, een ruime cafetaria  en een  
polyvalente zaal gehuisvest.  Paviljoen 1 en 2 beschikken samen  
over 78 kamers voor bewoners op de verdiepingen. 

Paviljoen 2 

Paviljoen 2 beschikt over 7 assistentieflats met terras. Beide 
paviljoenen zijn verbonden door een bovengrondse passerelle.

 
Paviljoen 3

In dit paviljoen wonen de bewoners met dementie in een  
geborgen omgeving.  Daar zijn 42 kamers. 

Paviljoen 4

In dit paviljoen achteraan huizen de buitenschoolse 
kinderopvang op de gelijkvloerse verdieping met op de ver-
diepingen nog 23 (assistentie)flats met elk een terras. De  
buitenschoolse kinderopvang komt dus dichtbij het speelbos,  
de bib en de academie.  

Ondergronds parkeren

Parkeren gebeurt ondergronds onder het eerste en het tweede 
paviljoen. Er zijn 72 parkeerplaatsen voor auto’s en veel ruimte 
voor (brom)fietsen. Bezoekers van de buitenschoolse kinder-
opvang kunnen kort parkeren op de huidige openbare parking 
aan de bib.  Bovengronds komen er ook  enkele plaatsen voor 
kort parkeren bij de paviljoenen.   Zo maken we de site autoluw 
en is er veel ruimte voor groen, terrassen en speelterreinen. 

 Wegen en paden

Via de centrale toegangsweg leiden we de auto’s rechtstreeks 
naar de ondergrondse parking.  De site wordt zo het terrein van 
de bewoners, bezoekers en passanten te voet of met de fiets. 
Alle paden krijgen een duidelijk profiel bij de aanleg zodat je 
onmiddellijk het verschil ziet tussen wandel- en fietspaden.



FLINKE UITBREIDING VAN DE ZORG

Op de site komen een woonzorgcentrum met 120  
kamers, 30 flats, een dagverzorgings-
centrum, een dienstencentrum en een  
buitenschoolse kinderopvang. Zo halen we de 
buurt naar binnen en zorgen we voor veel sociaal  
contact tussen de bewoners, bezoekers en  
passanten. De oudere bewoners blijven deel  
uitmaken van het sociaal leven in de buurt. 

Woonzorgcentrum: 120 kamers en zorg 
in kleine leefgroepen
De bewoners wonen verspreid over 3 paviljoenen 
in kleine leefgroepen van 7 of 8 bewoners. Dat 
geeft ons de mogelijkheid om ook leefgroepen te 
voorzien voor mensen met jongdementie, met een  
niet-aangeboren hersenletsel of mensen met een 
beperking. Elke leefgroep is opgevat als een klein-
schalig huis met een eigen ingang die rechtstreeks 
toegang geeft tot de leefruimte. De leefgroepen zijn 
onderling verticaal of horizontaal verbonden. De ge-
meenschappelijke ruimtes zijn centraal gelegen. Dat 
zorgt voor korte loopafstanden en een aangename 
werkomgeving voor de medewerkers. 

De kamers zijn 24 m² groot  en aanpasbaar aan de 
noden, wensen of smaak van de bewoners. Het bed 
en het meubilair kunnen flexibel worden opgesteld.

ONTWERP VAN EEN KAMER IN HET  
WOONZORGCENTRUM

Kris Van der Coelden, voorzitter OCMW

“Met het dienstencentrum, het 
dagverzorgingscentrum, de  
extra flats en meer kamers in 
het woonzorgcentrum bieden 
we de Nieuwkerkenaren die 
zorg nodig hebben,  
dienstverlening en zorg op 
maat. “

 



START BOUW: NAJAAR 2019

KLAAR: EIND 2022

“We zullen met de bewoners van de
ouderenwoningen bekijken wat voor hen de beste
optie is tijdens de bouw ”, verzekert 
OCMW-voorzitter Kris Van der Coelden.

30 ouderenflats: deels sociale huurflats
De 11 ouderenwoningen worden vervangen door 30
eigentijdse appartementen. Daarbij zijn 6 flats met 2
slaapkamers. Het is de intentie van het OCMW en de 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) om
een deel daarvan, via de huisvestingsmaatschappij, te 
verhuren volgens het stelsel van de sociale verhuur. Hoe
dat zal gebeuren, wordt nog uitgewerkt. 

15 flats zijn bedoeld voor bewoners die zorg nodig
hebben, bijvoorbeeld voor koppels waarvan één van de
twee partners intensievere zorg nodig heeft en de andere
mantelzorger is.



JONG EN OUD SAMEN 
OP DE SITE

Buitenschoolse kinderopvang
De voor-  en naschoolse opvang voor de leerlingen 
van de Nieuwkerkse kleuter- en basisscholen, krijgt 
ook een plek in de nieuwe gebouwen, vlakbij het 
speelbos. 

“De vraag naar buitenschoolse opvang voor school-
gaande kinderen blijft stijgen”,  zeggen schepen voor 
kinderopvang Marijke Henne en Veerle Vermeulen, 
afdelingshoofd onderwijs en opvoeding.

Marijke Henne, schepen  
voor kinderopvang:

“Er komen 25 extra plaatsen 
voor vakantieopvang in  
Nieuwkerken.”

“Het stadsbestuur zocht naar oplossingen en 
vroeg het OCMW in de nieuwe plannen van de site  
Turkyen ook een buitenschoolse kinderopvang te 
voorzien voor 75 schoolgaande kinderen.

Dit betekent een uitbreiding met 25 plaatsen  
vakantieopvang ten opzichte van de huidige vakan-
tiewerking in  Nieuwkerken.  

Het schepencollege trok begin 2017 alvast het 
nodige investeringsbudget uit voor de nieuwe bui-
tenschoolse groepsopvang.” 

De contacten tussen jong en minder jong zullen van 
de site een boeiende levendige omgeving maken.  
De bewoners van de nieuwe flats moeten niet vrezen  
voor lawaaihinder. De ‘speelplaats’ komt aan de ach-
terzijde van de flats. Bovendien zijn de flats ook su-
per geïsoleerd.

De nabijheid van de bibliotheek en de academie zijn 
eveneens een pluspunt.

Van antennepunt naar dienstencentrum
De oudere inwoners van Nieuwkerken en mensen met
een beperking kunnen nu al terecht in het
woonzorgcentrum voor een lekkere warme
middaglunch.  “In de nieuwbouw komt een
dienstencentrum met veel meer dienstverlening”, 
lichten Tjeu van Diessen, directeur bij het OCMW en 
Nele De Pagie, clustermanager zorg, toe.

Een dienstencentrum biedt een waaier aan sociale en
culturele activiteiten, en heel wat 
ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. Zo
organiseren we er onder meer dansnamiddagen, maar
ook  bingo, een kaart- of petanquetornooi.  Het zijn 
ontmoetingscentra waar heel wat te beleven valt. 

Iedereen is welkom, met extra aandacht voor ouderen
en de meest kwetsbaren. Je kan er ook een bad/douche
nemen. En genieten van een lekkere middaglunch. 
De lunch zal nog meer smaken in de gezellige cafetaria.

Alle gebouwen zijn natuurlijk vlot toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. 



NIEUW: 
DAGVERZORGING
IN NIEUWKERKEN

Dagverzorgingscentrum verhuist
van het centrum naar Nieuwkerken

Het huidige dagverzorgingscentrum 
De Sprankel dat nu gehuisvest is in
woonzorgcentrum De Plataan in het centrum
van Sint-Niklaas, zal dus binnen twee jaar
verhuizen naar Nieuwkerken.

“Met deze beleidskeuze zorgen we ervoor dat
de Nieuwkerkenaren en de inwoners van het
noordelijk deel van Sint-Niklaas in hun buurt
naar het dagverzorgingscentrum kunnen”,
licht OCMW-voorzitter Kris Van der Coelden
toe.

Door deze verhuis blijven de inwoners in het
centrum van Sint-Niklaas zeker niet in de
kou staan. De non-profitsector biedt hier nu
ook al dagopvang aan. 

GEZELLIGE CAFETARIA 



WONEN IN HET GROEN

De kleinschaligheid en de inplanting van de gebouwen in het 
groene parklandschap  versterken het dorpse en groene karakter 
van Nieuwkerken.  Bomen worden  afgewisseld met gazon en heel 
wat   wandel- en fietspaden.  Zones met gazon dat minder gemaaid 
wordt en gewoon gazon zorgen voor de nodige variatie.

De paviljoenen zijn gericht naar de twee ‘dorpspleinen’ met 
aangepaste bloemen, planten en bomen, zoals bomen met  
lichtdoorlatende kruinen.  Ook de meeste terrassen kijken uit op 
de  pleinen.

Een wadi die het overtollige regenwater buffert, slingert zich als 
een natuurlijk lint door het park. 

De nieuwe zorgkern creëert zo een nieuwe toegangspoort voor 
Nieuwkerken, zoals voorzien in het masterplan voor de site.  
Dat plan is opgemaakt na een uitgebreide participatieronde in  
Nieuwkerken. 

 

Terugblik
Dit omvangrijke project wordt al enkele jaren grondig voorbereid. 
De gronden voor dit bouwproject zijn in 2008 aangekocht door het 
OCMW. In 2016 besliste het OCMW om hier een woonzorgcentrum 
met 120 woongelegenheden te bouwen en 30 nieuwe flats. 

Om dit bouwproject optimaal in te planten op de gronden en te   
integreren in het wonen en leven in Nieuwkerken, is een master-
plan voor de hele site gemaakt. Dat kwam tot stand na een uitge-
breide participatieronde met de bewoners en de buurt. 

Zowel de OCMW-raad als het college van burgemeester en  
schepenen keurden het masterplan goed in 2016.  Het OCMW trok  
intussen het nodige investeringsbudget uit voor de financiering. 
Eens dat geregeld, kon de procedure voor de gunning van het ont-
werp en de bouw van start gaan.

Verantwoordelijke uitgever: Kris Van der Coelden,

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.

Wanneer start de bouw? 
Door het ontwerp en de bouwfirma in één procedure aan te duiden, winnen we tijd. De omgevingsvergunning kan 
nu snel worden aangevraagd.  Als alles meezit, kan de bouw starten tegen het najaar van 2019.  

De bouw zal twee jaar duren. Eind 2021 zullen de gebouwen instapklaar zijn. In 2022 gaat het oude Populierenhof 
onder de sloophamer. Natuurlijk is de bouw BEN (Bijna EnergieNeutraal). Alle materialen zijn ook duurzaam en  
onderhoudsvriendelijk. 

In 2022 gebeurt de omgevingsaanleg. Tegen eind 2022 is het volledige project klaar.

Nog vragen? 
Stuur een e-mail naar communicatie.ocmw@sint-niklaas.be,  
tel 03 778 60 10.


