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PRIJSKAARTJE VOOR STAD DAALT DANKZIJ SUBSIDIE  

VAN 22 NAAR 6 MILJOEN EURO 

 

BOUW HOPPERANK START DEZE ZOMER 

 
 

Na meer dan vijf jaar wachten op subsidies wordt deze zomer allicht de eerste steen van het 

nieuwe OCMW-rusthuis Hopperank in Erembodegem gelegd. Het woon- en zorgcentrum 

biedt plaats aan 96 senioren ouder dan 65 en zwaar zorgbehoevenden. Het hele project kost 

13 miljoen euro, waarvan 7 miljoen gesubsidieerd is door de Vlaamse overheid. Tegelijk 

werkt het OCMW aan de uitbouw van een zorgsite waar nu het Sint-Jobs-rusthuis gelegen is. 

 

De plannen voor het nieuwe rusthuis Hopperank lagen in 2007 eigenlijk al klaar om 

gerealiseerd te worden, maar het nieuwe OCMW-bestuur struikelde over het prijskaartje. 

“Hadden we die plannen uitgevoerd dan had rusthuis Hopperank zo’n 22 miljoen euro gekost. 

En dat was allemaal zonder subsidies van de hogere overheid gebeurd”, zegt OCMW-

voorzitter Patrick De Smedt (SP.a). 

“Nu maken we wel gebruik van subsidies, en kunnen we voor die 22 miljoen euro drie 

rusthuizen zetten”, voegt OCMW-raadslid Chris Borms (CD&V) eraan toe. Het rusthuis in 

Erembodegem zal nu zo’n 13 miljoen euro kosten, waarvan het OCMW zelf 6 miljoen zal 

betalen. Dat bedrag is voor het eerst ook in het OCMW-budget ingeschreven. 

De nieuwe Hopperank komt aan de Ninovesteenweg waar het vroegere rusthuis gelegen was. 

De bouwvergunning is binnen. Zodra het OCMW van de hogere overheid in februari groen 

licht krijgt, kan alles in gang gezet worden om de werken zo snel mogelijk te laten starten. 

“Het architectenbureau Arch & Techo maakte een prachtig plan. In de nieuwe Hopperank is 

plaats voor 96 kamers en drie kortverblijven. Ons doelpubliek zijn 65+-ers, maar we mikken 

wel op de zwaar zorgbehoevenden zoals dementerende senioren”, luidt het in het OCMW. “In 

mei 2014 zal het  nieuwe woon- en zorgcentrum openen in Erembodegem”. 

 

Sint-Job 

En het blijft niet bij dat ene nieuwe rusthuis, want tegelijk zijn er plannen voor een nieuw 

rusthuis op de site Sint-Job in Aalst en een nieuw woon- en zorgcentrum in Baardegem. “Het 

huidige rusthuis aan de Sint-Job-straat zal binnen enkele jaren niet meer voldoen aan de 

normen. Het is de bedoeling dat er op die plaats een heuse zorgcampus wordt uitgebouwd, 

met een nieuw rusthuis met 115 bedden, een dienstencentrum en aanleunwoningen waar 

senioren kunnen wonen”, vertelt Parick De Smedt. In samenwerking met intercommunale 

Solva worden die plannen uitgewerkt. “In Baardegem heeft het OCMW de grond van de 

vroegere gemeenteschool verworven. Op termijn moet daar een rusthuis met zo’n 100 

woongelegenheden komen”. 

Daarnaast is het OCMW ook bezig met de oprichting van nieuwe dienstencentra, die senioren 

moeten helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. “Er zijn de laatste jaren 

dienstencentra opgericht aan rusthuis Mijlbeke, Denderrust en in de Watertorenwijk. Het is de 

bedoeling dat er ook in Sint-Job, Nieuwerkerken en de Faluintjes dienstencentra komen”, 

aldus De Smedt 


