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heden. Ik ben geen planoloog of
verkeersdeskundige, maar die op-
pervlaktes liggen wel vast. Boven-
dien houdt het voorstel rekening
met de aanleg van de Oostelijke
Tangent, waarvan we nog niet we-
ten wanneer die er zal zijn. Pas na
die aanleg zou er aan de overkap-
ping van de N16 begonnen kunnen
worden, wat het project meteen
op de lange baan schuift. Voorstel-
len zoals dit doen ons zeker niet
van gedachte veranderen.”  (mgb)

zou een enorme opwaardering be-
tekenen voor de buurt en voor-
komt de belasting van de westelij-
ke stadsrand.”

Naar nog kleinere site

Algemeen directeur van het AZ
Nikolaas Stefan Van Den Brouck
vindt het een zeer verregaand
voorstel dat niet realistisch is.
“We hebben hier even de oefening
gemaakt. Stel dat we een campus
zouden bouwen van aan de hoofd-
ingang van het koopcentrum tot
vlakbij de appartementsgebouwen
van het Fabiolapark. Dan komen
we aan 4,2 hectare. Op onze huidi-
ge, te kleine site zitten we aan acht
hectare. Onze voorkeurslocatie
langs de N41, die al door de ge-
meenteraad is goedgekeurd, heeft
een oppervlakte van zestien hec-
tare. Het plan van ABLLO wil ons
dus naar een site doen verhuizen
die veel kleiner is dan onze huidi-
ge locatie, zonder groeimogelijk-

opnieuw in te richten en daarvoor
een deel van het stadspark in te
nemen. “We blijven achter het vo-
rige plan staan, maar het is niet te
nemen of te laten”, zegt Gilbert
Cant van ABLLO. “Daarom heb-
ben we een nieuw, creatief voor-
stel klaar. Volgens ons kan het
nieuwe ziekenhuis gebouwd wor-
den tussen het Waasland Shop-
ping Center en het Koningin Fa-
biolapark. Daarvoor moeten de
N16 en de rotonde aan de N70 on-
der de grond gestoken worden.
Het huidige verkeerskluwen ver-
andert dan in een gebied met heel
wat mogelijkheden vlakbij het
busstation van het winkelcentrum
en vlot bereikbaar voor wie in de
stad woont. We houden in dit
voorstel rekening met de aanleg
van de Oostelijke Tangent, die de
E17 met de Singel verbindt en
waardoor het verkeer op de N16
zal afnemen. Op het eerste gezicht
lijkt het misschien niet haalbaar,
maar de bouw van het ziekenhuis

De plannen om de stadscampus
van het AZ Nikolaas te verhuizen
naar een andere locatie met uit-
breidingsmogelijkheden, dateren
al van 2013. Het oog viel op de
Neerkouter langs de N41,nu nog
landbouwgrond. 

Milieuwerkgroep ABLLO verzet
zich tegen die plannen omdat ze
vreest dat de ruimtelijke en ver-
keersstructuur volledig overhoop
wordt gehaald. Ze houdt vol dat
het ziekenhuis perfect in de stad
kan blijven. 

Vorig jaar kwam de vereniging
met een plan om de huidige site

Milieuwerkgroep ABLLO lan-
ceert een alternatief voor de 
verhuis van het AZ Nikolaas 
naar de westrand van de stad. 
De vereniging stelt voor te 
bouwen tussen Waasland 
Shopping Center en het Fa-
biolapark. “Onrealistisch”, 
stelt het ziekenhuis.

SINT-NIKLAAS 

ABLLO: “Nieuw ziekenhuis tussen Shopping Center en Fabiolapark”

De bekende muziekwinkel Key
Music in de Ankerstraat stelde
op 13 november vorig jaar vast
dat de plaats waar hun Gibson
Custom Shop Byrdland-gitaar
aan de muur hing, leeg was. Na
controle van de camerabeelden
bleek dat het peperdure snaarin-
strument gestolen was door een
man die het van de haak had ge-
haald, vervolgens onder zijn jas
had gestoken en daarna de winkel
uitgelopen was. 

“Een unieke gitaar met een ver-
koopwaarde van bijna 9.000 eu-
ro”, meldde zaakvoerder Francky
Dedeyne van Key Music. “De
duurste gitaar van België.”

Via sociale media werden er ca-
merabeelden van de dader ver-
spreid en de politie opende een
onderzoek. Drie weken later do-
ken de gitaardieven opnieuw op,
dit keer in een muziekwinkel in
het Nederlandse Dedemsvaart,
vlakbij de grens met Duitsland.
Daar filmde een bewakingscame-
ra hoe twee mannen twee Gib-
son-gitaren van ruim 10.000 euro
inspecteerden. Buiten beeld wer-
den de instrumenten van de haak
genomen en verstopt in de lange
zwarte regenjas van één van de
daders. Op andere camerabeel-
den is te zien hoe ze daarna met
een witte Volkswagen wegrijden.

De daders bleken dezelfde te
zijn als die in Key Music. “Deze
mannen worden verdacht van ge-
lijkaardige diefstallen in Amster-
dam, Amersfoort en Sint-Ni-

klaas”, meldt de lokale politie van
Gelderland en Overijssel. “Als u
weet waar ze verblijven of heeft u
één van de gestolen gitaren aan-
geboden gekregen, neem dan
meteen contact op.”

Samen met de oproep verspreid-
de de Nederlandse politie ook de
camerabeelden van de daders.
Dat zoiets pas in februari ge-
beurt, twee maanden na de dief-

stal in Dedemsvaart, heeft een re-
den. “De beelden werden eerst
intern besproken”, aldus de Ne-
derlandse politie. “Aangezien de
verdachten ook in België en mo-
gelijk ook in Frankrijk actief zijn,
moeten we de zaak internatio-
naal onder de aandacht brengen.”

Dieven van ‘duurste gitaar van België’ beroven ook muziekwinkels in Nederland

Gitaardieven Key Music slaan opnieuw toe
De dieven die in muziekwin-
kel Key Music aan de haal 
gingen met ‘de duurste gitaar 
van België’ hebben ook toege-
slagen in Nederland. Daar 
werden ze gefilmd terwijl ze 
twee Gibson-gitaren in een 
lange regenjas verstopten.

SINT-NIKLAAS 

W Camerabeelden van de diefstal in de Nederlandse muziekwinkel: de twee verdachten 
inspecteren twee dure gitaren.
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W De twee verdachten (foto boven en 
onder)
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Ook bij Key Music in 
Sint-Niklaas hebben 
ze de beelden van de 
diefstal in de Neder-
landse winkel beke-
ken en verspreid. “We 
gaan er vanuit dat er 
iets in hun jas werd 
gemaakt zodat de ge-

stolen gitaren er ste-
vig blijven zitten”, re-
ageert men. “Je ziet 
op de camerabeelden 
de gitaren niet eens 
zitten als ze ermee 
naar buiten wandelen. 
Het is hen al meer-
maals gelukt om op 

deze manier toe te 
slaan. Het zijn man-
nen die duidelijk van 
aanpakken weten. Bo-
vendien weten deze 
dieven blijkbaar ook 
perfect hoe ze alar-
men moeten omzei-
len.” (bfs)

“DIEVEN WETEN DUIDELIJK VAN AANPAKKEN”

NEDERLANDSE POLITIE
OVER GITAARDIEFSTALLEN

“Omdat de verdachten 
ook in België en 
mogelijk ook in Frankrijk 
actief zijn, moeten we 
de zaak internationaal 
onder de aandacht 
brengen”


