
WZC DE WIJTSHAGE

Buurtvergadering 27/10/2020



Woonzorgcentrum De Wijtshage:

• is aparte vzw en staat los van AZ Rivierenland

• heeft een erkenning voor 124 wooneenheden woonzorgcentrum en 36 assistentie-
woningen, geen link met erkenning van ziekenhuis

• heeft aparte raad van bestuur en directie, los van AZ Rivierenland

• is, net als het ziekenhuis, opgericht door de Gasthuiszusters van Boom

• is gelegen op aparte kadastrale percelen

• heeft omgevingsvergunning voor nieuwbouw in 2 fasen



Woonzorgcentrum De Wijtshage

• Nieuwbouw conform stedenbouwkundige vergunning (na openbaar onderzoek)

• Volledige nieuwbouw in 2 fasen

• In totaal 124 kamers en 14 bufferkamers

• Gemeenschappelijke inkom, cafetaria, kapsalon, kineruimte

• Volledig uitgeruste grootkeuken en magazijn



Inkom en cafetaria



Inrichting bewonerskamer met sanitaire cel en douche



Leef-, eetruimte en keuken 



Fase 2 in uitvoering
• Start afbraak september 2020 (geen transporten, geen activiteiten in het weekend)

• Afbraak voltooid november 2020

• Grondwerken: aanvullen binnentuin december 2020

• Start ruwbouw januari 2021

• Start binnen afwerking september 2021

• Einde der werken juni 2022 

• Laden en lossen van materiaal via inrit parking De Wijtshage

Vragen/opmerkingen?

onthaal@dewijtshage.be

WERKTIJDEN AANNEMERS

• Weekdagen vanaf 7u, wordt ook op toegezien en gecontroleerd

• Weekend vanaf 9u, wordt ook op toegezien en gecontroleerd



Klachten dd. 12/10/2020
• Gedurende verschillende maanden  ernstige overlast van lawaai en trillingen Werken 

pas gestart september 2020 – eerst sloop binnen, nadien effectieve afbraak.

• Deze werken en zwaar transport in het weekend  voor WZC De Wijtshage werd er 
slechts 2 keer werken uitgevoerd op zaterdag.

• Een rij van vrachtwagens staat elke ochtend vanaf 06.30u  voor de deur werken starten 
pas om 7u (wordt ook op toegezien, aannemer nogmaals op aangesproken).

• Er wordt geen gebruik gemaakt van tractoren voor afvoer materiaal.

• Er worden wegenwerken uitgevoerd in de Beukenlaan (gemeente Boom) en werf in 
Rumst. Stockage van puin van deze wegenwerken achter ziekenhuis t.h.v. rond punt.   



Vraag en antwoord 
• Graag aandacht voor stockage van materiaal, zodat bij storm en veel wind geen (resten) van 

bouwmaterialen in de voortuin belanden.

• Komt er een uitstapzone voor bezoekers voor De Wijtshage?
De huidige inkom is slechts tijdelijk. Na realisatie van de 2e fase worden er enkele  parkeerplaatsen 
vooraan het gebouw voorzien (voornamelijk voor huisarts en ambulance).

• Komt er extra parking voor De Wijtshage? 
Onder de Wijtshage is een parking van meer dan 40 plaatsen voorzien.

• Is er een verzekering als er schade aan de woningen zou ontstaan?
WZC De Wijtshage heeft een verzekering afgesloten, ook de aannemer is hiervoor verzekerd.

• Wat is het aanvangsuur van de werken?
Aannemers mogen op werkdagen starten om 7u, op zaterdag om 9u.
Voorlopig (dd. 27/10/20) is er slechts 2 maal gewerkt op zaterdag.
Jammer genoeg werden er in het weekend ook 2 diefstallen gepleegd van afgebroken koper en 
databekabeling.



Vraag en antwoord 2

• Vrachtwagens staan soms vanaf 06.30u met draaiende motoren en zwaailichten te draaien in de ‘s Herenbaan. 
Soms staat vrachtwagen op het zebrapad.
De aannemer en onderaannemer is hierop aangesproken en er wordt meer  gecontroleerd. 

• Buurtbewoner geeft aan dat bezoekers soms parkeren op de ‘s Herenbaan (tot aan de privé oprit).
WZC De Wijtshage is niet bevoegd op de openbare weg. Bij verkeersovertreding dient de politie te worden 
gecontacteerd.

• Bij de afbraak van de Wijtshage ervaren de bewoners hinder door gebruik van de drilhamer (trillende glazen en 
voorwerpen in/op de kasten). 
De afbraak van de Wijtshage zal voltooid zijn eind november 2020.

• Ten gevolge van de coronamaatregelen ontbrak het voorlopig aan mogelijkheden om buurtbewoners uit te 
nodigen voor een rondleiding in het nieuwe gebouw.

• Buurtbewoners geven aan dat er te veel verkeer is in de ‘s Herenbaan.
Als WZC hebben we geen inspraak over het mobiliteitsplan/probleem in de omliggende straten.
De vele tractoren met opleggers (soms al vanaf 5u) behoren niet toe tot de werf De Wijtshage. Deze tractoren 
bevuilen ook de omliggende straten.


