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Assistentieflats Bokkenhof in Gerdapark officieel geopend. 
Eerste bewoners nemen deze week hun intrek. 

Het Gerdapark in Sint-Niklaas krijgt er nieuwe buurtbewoners bij. Want de vijftien 
assistentieflats Bokkenhof zijn instapklaar en vandaag officieel geopend door het 
Zorgpunt Waasland en de stad Sint-Niklaas. De flats zijn intussen zo goed als allemaal 
verhuurd en de eerste bewoners nemen deze week hun intrek. Geen wonder, want de 
flats zijn mooi gelegen in het groene Gerdapark op wandelafstand van de Grote Markt en 
met het dienstencentrum Den Aftrap vlakbij. In totaal beschikt het Zorgpunt Waasland in 
Sint-Niklaas nu over 111 service- en assistentieflats. In het najaar komen daar nog 7 
assistentieflats in Nieuwkerken bij maar ook 7 zorgflats, specifiek voor koppels van wie 
de ene partner zwaar zorgbehoevend is. In Belsele en Sinaai heeft het Zorgpunt 
Waasland ook nog ouderenwoningen. Wie interesse heeft voor een service- of 
assistentieflat of een zorgflat in Sint-Niklaas kan terecht bij thuiszorgcentrum ’t Punt in 
de Lamstraat.  

Comfortabel uitgeruste flats 

De vijftien flats zijn assistentieflats waar senioren nog zelfstandig kunnen wonen. Alle flats 
hebben een woonruimte, ingerichte open keuken, ingerichte badkamer met inloopdouche en 
één slaapkamer. Ze beschikken elk over een eigen terras en zijn vlot toegankelijk voor 
ouderen of personen met een beperking. Indien de bewoner in nood verkeert, kan die dag 
en nacht beroep doen op de alarmcentrale. Een parkeerplaats kunnen ze huren in de 
ondergrondse parking van woonzorgcentrum De Gerda. De woonassistent van ’t Punt die 
regelmatig aanwezig is in de flats is het aanspreekpunt van de bewoners.  
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Alle zorg in de buurt 

De flats zijn ideaal gelegen. In het naastgelegen dienstencentrum Den Aftrap kunnen de 
bewoners terecht voor een lunch en een uitgebreid aanbod van buurtactiviteiten en 
buurtzorg. Als thuis wonen even of echt niet meer mogelijk is, kunnen ze als ze dat wensen, 
terecht in woonzorgcentrum De Gerda dat ook over kortverblijf beschikt. 

“Het OCMW en de stad Sint-Niklaas hebben de voorbije 20 jaar sterk ingezet op 
thuiszorg en diverse woonvormen voor ouderen en personen die zorg nodig 
hebben. Zorgpunt Waasland zet die opdracht nu verder”, zeggen voorzitter 

Maxime Callaert en algemeen directeur Tjeu van Diessen. 

Wie kan een service- of assistentieflat huren? 

De service- en assistentieflats zijn voor alleenstaanden of koppels die minstens 65 jaar zijn 

en inwoner van Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Daarnaast moet men ook 

nog voldoende zelfredzaam zijn. Ook niet-inwoners van de betrokken gemeenten kunnen 

zich inschrijven op de interesselijst als ze minder dan 5 jaar geleden verhuisd zijn naar een 

andere gemeente omwille van zorgredenen of een kind hebben dat in de betrokken 

gemeenten woont of als men er om zorgredenen al langer dan 5 jaar verblijft.  

De huurprijs bedraagt 21 euro per dag en daarin is het oproepsysteem inbegrepen alsook 
het onderhoud en de kosten voor de gemeenschappelijke delen, de brandverzekering voor 
het gebouw, de gemene delen en de inboedel van de bewoners.  

Voorbije 20 jaar sterk ingezet op thuis- en woonzorg: Zorgpunt Waasland zet dit verder 

De stad en het Zorgpunt Waasland investeerden 2.5 miljoen euro in de bouw van deze flats. 

Het OCMW en de stad Sint-Niklaas hebben de voorbije 20 jaar bewust ingezet op een 
sterke uitbouw van thuiszorgondersteuning met de oprichting van thuiszorgcentrum ’t Punt 
en aangepaste woon- en verblijfsvormen zodat de Sint-Niklazenaars zo lang mogelijk thuis 
kunnen wonen met de nodige ondersteuning.  De twee zorgstrategische plannen zijn met 
de ingebruikname van de nieuwe zorgsite in Nieuwkerken in november 2021 voltooid.  
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Sinds 2019 zet Zorgpunt Waasland als openbare zorgvereniging de opdracht voort om elke 
inwoner uit Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht die dat nodig heeft, nabije en 
betaalbare zorg aan te bieden.  

Zorgpunt Waasland biedt met zijn uitgebreide dienstverlening een garantie op aangepaste 
zorg op maat en ondersteuning op elk moment en elke fase in het leven. 

Meer info of een inschrijving op de interesselijst: Thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23, 
Sint-Niklaas, Tel. 03 778 55 55 – west@zpw.be 
www.zorgpuntwaasland.be/serviceflats 
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