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1 Inleiding  

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een basisrecht. Het lokaal bestuur kan via een woonbeleid 
invloed uitoefenen om dit recht te voorzien voor al haar inwoners. De stad Sint-Niklaas wenst 
daarom in het kader van een aantal demografische en ruimtelijke uitdagingen haar 
woonbeleidsstudie te actualiseren. Een up-to-date woonbeleidsstudie is zoals in het bestek 
terecht wordt aangegeven een belangrijk instrument: het geeft inzicht in de toekomstige 
demografische evoluties van de stad en is de leidraad bij de ontwikkeling van het woonaanbod, 
zowel op vlak van ruimtelijke differentiatie, typologie en betaalbaarheid. Het regerende 
woonplan werd opgemaakt in de periode 2010-2011 en biedt vandaag onvoldoende houvast 
voor het stadsbestuur in het omgaan met een aantal woonfenomenen. De stad wenst niet alleen 
het huidige plan te actualiseren maar ook om een actieprogramma uit te werken dat toelaat om 
uitgestippelde doelstellingen te behalen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 
huidige beleidscontext, bijvoorbeeld de lobbenstad die Sint-Niklaas voor ogen heeft. 

In een eerste stap worden de kwantitatieve en kwalitatieve analyse opgemaakt om de huidige 
huisvestingssituatie in beeld en cijfers te brengen: de beleidscontext, de woonbehoefte en het 
woonaanbod wordt opnieuw onderzocht aan de hand van cijfers, tabellen, grafieken en 
kaartmateriaal. De analyse vertrekt vanuit het demografisch profiel, migraties, de opsomming 
van de lopende en potentiële woonprojecten, synthese van het woonaanbod versus 
woonbehoefte, etc. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het sociaal woonaanbod en het 
privaat woonaanbod. De conclusies van het kwantitatieve gedeelte van de woonbeleidsstudie 
worden getoetst aan verschillende woonactoren aan de hand van workshops en er wordt een 
SWOT-analyse opgemaakt, gefundeerd op deze analyse. In de volgende stap wordt de visie 
opgemaakt aan de hand van beleidspistes. Het derde onderdeel van dit rapport vertaalt de visie 
en beleidspistes naar een haalbaar en resultaatgericht actieplan.  

Het eindresultaat omvat een strategisch planningsproduct waarbij de verschillende lokale 
woonactoren aan de hand van de kennis en de analyse van de gegeven situatie, in een aantal 
stappen tot prioritaire beleidskeuzes en tijdsgebonden actiepunten komen. Het is een 
richtinggevend document en vormt een waardevolle gids voor de stad Sint-Niklaas bij het 
voeren van haar woonbeleid. 
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2 Beleidscontext 

Voor we een analyse maken van de woonsituatie in Sint-Niklaas, schetsen we de omkaderende 
beleidscontext. De beleidscontext in Sint-Niklaas wordt grotendeels gekaderd door het 
Ruimtelijk Structuurplan, het Provinciaal Structuurplan en het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze beleidsplannen gedateerd zijn en er 
nieuwe versies momenteel in opmaak zijn. Sint-Niklaas beschikt voorts over lokale plannen, 
zoals het mobiliteitsplan, klimaatplan, het ouderenbeleidsplan en zorgstrategisch plan, het 
lokaal armoedeplan en het lobbenstadmodel. Daarnaast beschikt Sint-Niklaas over een 
diversiteitsplan (2015-2019), een actieplan speelweefsel (2012-2020), het groenplan (2011) en 
het masterplan publieke ruimte. De woonbeleidsstudie breidt verder op deze 
beleidsdocumenten, alsook op het vorige woonplan dat dateert van 2012. Een aantal belangrijke 
documenten worden hieronder in meer detail besproken.  

 

2.1 Structuurplannen  

 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (uit het woonplan 2012) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vormt de basis voor het ruimtelijk beleid in 
Vlaanderen en tekent de lijnen uit voor de ruimtelijke structuurplannen op provinciaal en lokaal 
niveau. Het RSV wil een duidelijk onderscheid maken tussen stedelijk gebied en buitengebied, 
met elk een apart en aangepast beleid. Het buitengebied-beleid is gericht op behoud, herstel en 
een duurzame ontwikkeling van de woonfuncties binnen de kernen van het betreffende 
buitengebied. De stedelijke gebieden vragen een beleid dat zich net meer richt op verdichting, 
groei, concentratie en een versterking van de stedelijkheid. Dit onderscheid is heel belangrijk 
voor het verdere verloop van deze studie, aangezien de woonbehoefte verschillend moet 
ingevuld worden naargelang men te maken heeft met stedelijk gebied of buitengebied. Om aan 
het beleid voor het stedelijke gebied een coherente visie te koppelen, moet het 
regionaalstedelijke gebied Sint-Niklaas duidelijk worden afgebakend. In het Gewestelijk RUP 
voor de afbakening werd vastgelegd dat de gemengde woonstad Sint-Niklaas en het 
industriecomplex naast de E17 samen het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas vormen. 

 

 Provinciaal structuurplan Oost-Vlaanderen (2012) 

Het Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen (tweede partiële herziening in 2012) beschrijft 
Sint-Niklaas als een middelgrote stad met regionaalstedelijke functie. Omwille van de nabijheid 
van het grootstedelijke centra van Antwerpen, heeft deze Vlaamse stad het moeilijk om zich als 
volwaardige regionale stad te profileren. Door zijn ligging tussen verbindingswegen tussen 
grootstedelijke centra heeft Sint-Niklaas voordeel gehaald voor zijn economische ontwikkeling. 
De stad is een compacte gemeente en wordt gekenmerkt door verlinting naar omringende 
nederzettingen (Velle, Nieuwkerken-Waas, Belsele, Puivelde, Sint-Pauwels).  

 

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (uit het woonplan 2012) (2006) 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dateert van 2006 en is daarbij vrij verouderd. 
Het GRS volgt het RSV en ook het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) dat enkele 
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krijtlijnen vastlegde die van belang zijn voor Sint-Niklaas en haar eigen GRS. Sint-Niklaas maakt 
ten eerste deel uit van de Vlaamse Ruit, tussen Antwerpen, Gent, Mechelen-Brussel en Leuven. 
Bovendien ligt het in het E17-netwerk, maar maakt het tegelijk ook deel uit van een andere 
deelruimte, namelijk het noordelijk open-ruimtegebied. Dit maakt dat Sint-Niklaas voor een 
groot deel als (regionaal)stedelijk gebied is ingekleurd, met de rest van de grond als 
buitengebied. Belsele en Nieuwkerken-Waas werden geselecteerd als hoofddorpen, Sinaai en 
Puivelde als woonkernen. Binnen het stedelijk gebied ligt veel nadruk op de versterking van het 
centrum en dan vooral de as tussen het station en de Grote Markt, het stervormige 
kernwinkelgebied er rond, en het Waasland Shoppingcenter. 

In de woonbehoefteberekening in het kader van de taakstelling concludeert het GRS dat de stad 
weinig groei heeft gekend en men kan spreken van een stabilisatie van het aantal inwoners. Er is 
volgens deze bevolkingsanalyse sprake van een ontgroening en vergrijzing, die zich volgens de 
prognoses ook verder zullen zetten tot in 2012. Verder werd er voorspeld dat de bevolking zou 
afnemen. Deze prognose werd echter reeds ingehaald door de realiteit. De voorspelde afname 
van het aantal inwoners vond in werkelijkheid immers niet plaats. Tot slot worden er een aantal 
globale beleidsdoelstellingen geformuleerd in het GRS:  

 

Een profilering van Sint-Niklaas als dynamisch handels- en dienstencentrum van de Vlaamse 
Ruit 

De nadruk van de versterking van de regionale uitstraling van Sint-Niklaas ligt op de uitbouw van 
tertiaire activiteiten en vrijetijdseconomie. Zo kan het traditioneel industrieel karakter van de 
stad worden bijgesteld en verbreed naar de rest van de Vlaamse Ruit. 

 

Een versterkte rol van Sint-Niklaas als hoofdstad van het Waasland 

De stad moet worden versterkt als het centrale knooppunt van dienstverlening en wonen in de 
regio. Meer voorzieningen, een optimale bereikbaarheid en een gevarieerd woonaanbod 
moeten voor de versterking van de aantrekkingskracht als woonplaats zorgen. 

 

Een bevestiging van Sint-Niklaas als belangrijkste tewerkstellingspool in het E17-netwerk 

Men wil door de uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen en de verbreding van de 
economische activiteiten op bestaande bedrijventerreinen de positie van Sint-Niklaas als 
belangrijkste tewerkstellingspool langs de E17 behouden.  

 

Een kwalitatief beheer van de stad 

Eerder dan op expansie en uitbreiding wordt ingezet op een kwalitatief beheer van het huidige 
stadsweefsel. Men wil de kwaliteit van de woningen in de stad verder opwaarderen en het 
aanbod voldoende diversifiëren. Er ligt in het GRS een focus op het openbaar domein en de 
combinatie met andere functies in de stad zoals voorzieningen. 

 

Een gevarieerde uitbouw van de open ruimte 

In het buitengebied wordt er rekening gehouden met de belangrijkste functies, namelijk natuur, 
landbouw en bos. Er wordt gestreefd naar het behoud en herstel van deze functies door de druk 
vanuit de stad tegen te gaan. 
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 Witboek (2016) 

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd in 2016 goedgekeurd. Het is een essentiële 
stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen zal vervangen. In het Witboek is geen sectie gewijd aan het huisvestingsbeleid, maar 
wordt de evolutie van de huisvesting wel aangekaart:  

“Gezinnen verdunnen steeds meer, wat vraagt om aangepaste bewoning. De vraag naar andere 
types van woongelegenheden worden belangrijk. Kleinere woningen, zorgwoningen, woningen 
voor gezinnen met een laag inkomen of co-housing.”  

 

Het woningbestand dient bijgevolg aangepast te worden aan veranderende demografische 
samenstelling van de bevolking. Het is van belang een woning levensloopbestendig in te richten, 
rekening te houden met demografie bij renovatie of nieuwbouw en aandacht te hebben voor 
een gezonde sociale mix in woonwijken. Verder moet worden geopteerd om compacter en 
verdicht te wonen.  
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2.2 Lokale plannen 

 Lokaal armoedeplan 2017-2019 (2016) 

In april 2014 werd het eerste lokaal armoedeplan goedgekeurd door het OCMW en de 
gemeenteraad van Sint-Niklaas. Het lokaal armoedebeleid maakt sindsdien deel uit van het 
lokaal welzijnsbeleid. Het document werd voor 2017-2018 geüpdatet en er werden nieuwe acties 
geformuleerd. Het beleidsdocument geeft waar welke acties de stad en OCMW willen realiseren 
en welk beleid op diverse domeinen reeds gevoerd worden. Ze focust uitsluitend op de acties 
van het stadsbestuur en het OCMW en niet op de armoedebestrijdingsinitiatieven van 
verschillende welzijnsorganisaties. Het plan wordt voortdurend getoetst aan nieuwe 
maatschappelijke en economische veranderingen. Er zijn verscheidene hoofdstukken die 
betrekking hebben tot betere toegang en dienstverlening, activering op maat, bestrijding van 
kinderarmoede, huisvesting en basisenergie, gezond leven, vrijetijdsparticipatie, menswaardig 
inkomen en senioren.  

De acties in het armoedeplan die voor het thema ‘wonen’ van belang zijn, zijn de volgende: 

- Werken aan basiscomfort: sneller kleine gebreken herstellen  

- Optimaliseren van het beheer van de noodwoningen  

- Realiseren van kwaliteitsvol wonen voor iedereen  

- Werken aan woonzekerheid  

- Creëren van een actieve aanpak van discriminatie op de huurmarkt  

 

 Groenplan (2011) 

In het groenplan wordt vooral geconcentreerd op het kerngebied van de stad. De uitdaging voor 
dit gebied bestaat er enerzijds in de woonkwaliteit, dynamiek en aantrekking te verhogen en 
anderzijds de leesbaarheid en identiteit van de stad te versterken. 

Iedere wijk wordt opgedeeld volgens groenaanbod (groene of groenarme buurt). Deze kaart 
dateert van 2011, de gegevens werden getoetst aan de nieuwe opdeling van de wijken en de 
groenvoorzieningen worden per wijk opgesomd.  

De Nobels-Peelmanwijk en het noorden van de Priesteragiewijk scoren heel slecht en zijn een 
zeer groenarme wijk. De Moerlandwijk daarentegen is wel een groene wijk. 
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 Klimaatplan (2015) 

Sint-Niklaas tekende in 2014 het Europese Burgemeestersconvenant, waarbij de gemeente 
zichzelf oplegt de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Ook wil Sint-
Niklaas klimaat-neutraal zijn tegen 2050. Aan de hand van 71 acties die opgesomd worden in het 
klimaatplan, wil Sint-Niklaas deze doelstelling halen en een duurzame samenleving creëren. De 
gemeente wil zelf het goede voorbeeld tonen door de CO2-uitstoot van openbare verlichting, de 
stadsgebouwen en de voertuigenpool te verminderen. Het klimaatplan sluit aan bij het 
lobbenstadmodel (2014) en het mobiliteitsplan (2015). 

  

Figuur 1. Opdeling wijken volgens groenaanbod. (Bron: Stedelijk groenplan Sint-Niklaas, 2011) 
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 Lobbenstadmodel (2014) 

Sint-Niklaas heeft een stadsvisie opgebouwd met een leefbare en duurzame stad in vooruitzicht. 
Dit doen ze aan de hand van een origineel en innovatief concept waar slim ruimtegebruik 
gehanteerd wordt. Sint-Niklaas koos immers in 2014 voor het concept lobbenstad (Stad Sint-
Niklaas, 2014, Onderzoeksrapport Lobbenstad Sint-Niklaas) 

Het lobbenstadmodel is een stedenbouwkundig concept, dat als doel heeft een ecologische stad 
te creëren. De structuur van een lobbenstad bestaat uit een stadskern, uitgebreid met compacte 
woonlobben langs radiale vervoersassen met daartussen blauwgroene vingers die reiken tot in 
het centrum van de stad. De kernstad wordt dus niet concentrisch verder uitgebreid, waardoor 
open ruimte zich steeds verder van het centrum lokaliseert, maar langs invalswegen worden 
stadslobben opgebouwd, zodat in het stadscentrum toch nog groen voorkomt. Voor iedere 
bewoner dient op deze manier een groen gebied bereikbaar zijn op wandelafstand. Deze groene 
gebieden bieden recreatie, duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en -infiltratie, 
(stads)landbouw, verkoeling en ventilatie met gezonde lucht aan. Verder kan bij deze indeling 
heel wat infrastructuur worden gebundeld worden en beperkt worden tot de stadslobben. 

Omwille van het radiaal historisch centrum in Sint-Niklaas is het mogelijk om het 
lobbenstadmodel toe te passen op Sint-Niklaas. De historische invalswegen zijn hierbij de 
dragers van de stadslobben. De woonlobben worden verbonden met het verkeersnetwerk in 
Sint-Niklaas, de groene lobben worden gelinkt aan het groenblauw netwerk. De groene lobben 
kunnen worden vertegenwoordigd in het noorden door inkepingen in de bebouwde ruimte. In 
het zuiden bevindt zich een bos, waardoor de groei van de stad wordt verhinderd in deze 
richting. De binnenstad beschikt over groene plaatsen en wordt in dit model bijgevolg autoluw 
ingedeeld voor Sint-Niklaas. Op de rand van de binnenstad kunnen bezoekersparkings en 
overstappunten worden voorzien. In het lobbenstadmodel zijn ook de woonlobben onderling 
verbonden. Er wordt ingezet om een fietssingel aan te leggen die verknoopt met de bovenlokale 
functionele fietsroutes en invalswegen. De groene fietssingel verenigt op die manier de groene 
lobben met de woonlobben, zodat er verbinding mogelijk is tussen beide functies. Tussen de 
lobben kunnen ook openbaar vervoer verbindingen worden voorzien.  

Het actieplan om de lobbenstad te realiseren, bestaat uit 15 actiepunten. Enkele actiepunten 
worden hieronder opgesomd: 

- Nieuwe woonprojecten kunnen enkel worden opgestart in de stadslobben conform met 
de geformuleerde aanbevelingen  

- Er wordt een groen RUP opgemaakt voor Clementwijk II (west) 

- Er wordt een groene stadswal rond de binnenstad en een groene fietssingel rond de 
stadskern gerealiseerd 

- De stedelijke woonwijken in de stadslobben wordt verdicht en vergroening vindt plaats in 
de groene lobben 

- Herbestemmingen naar wonen worden gefaseerd doorgevoerd binnen de stadslobben 

- Het lobbenstadmodel zal als uitgangspunt worden gebruikt bij de opmaak van het nieuw 
ruimtelijk structuurplan 
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Figuur 2: Lobbenstadmodel van Sint-Niklaas (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

 Mobiliteitsplan (2015) 

Het mobiliteitsplan werkt in overeenstemming met verscheidene beleidsplannen, met name het 
klimaatplan (2015), het lobbenstadmodel (2014) en het masterplan publieke ruimte (2014). Ze 
bouwt verder op de principes van het mobiliteitsplan van 2002. Een knelpunt in de mobiliteit in 
Sint-Niklaas is de onvolledige verkeersstructuur. Dit betreft de onvolledige kamstructuur door 
ontbrekende oostelijke verbinding, waardoor doorstromingsproblemen op de N70 en N16 
ontstaan. Ook in het noorden ontbreekt infrastructuur vanaf de E17 en N16 richting noordelijke 
gemeenten ten opzichte van Sint-Niklaas. Dit uit zich in veel doorgaand verkeer in een 
woonstraat (Hoge Bokstraat). De doortocht van Nieuwkerken langs de N451 richting de haven 
tast de leefbaarheid aan. De verkeersleefbaarheid - namelijk de negatieve impact op de 
omgevingskwaliteit ten gevolge van het autoverkeer in de stad - wordt overigens in vraag 
gesteld. Andere pijnpunten zijn de nood aan de herziening van het openbaar vervoer en het 
parkeerbeleid en zijn gedifferentieerde parkeerregimes (zes tariefzones en drie types 
abonnementen), die de leesbaarheid en communiceerbaarheid tenietdoen. 

Het mobiliteitsplan hanteert de vijf strategische doelstellingen overeenkomstig met het 
mobiliteitsplan van Vlaanderen: bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, leefbaarheid en 
milieu- en natuurvriendelijkheid. In het Ruimtelijk Structuurplan worden vier doelstellingen 
geformuleerd: het versterken van de alternatieven voor wegverkeer, de optimalisering door 
categorisering van het wegennet, het mobiliteitsbeleid gericht op het beheersen van verkeer en 
het differentiëren van de bereikbaarheid, zowel ruimtelijk als modaal.  

De stad heeft daarnaast zijn eigen gerichte doelstellingen uitgewerkt. De stad kiest voor twee 
overkoepelende ambities: een hogere leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een hogere 
leefbaarheid en welbehagen in verblijfsgebieden kan gerealiseerd worden door een consequent 
snelheidsbeleid en sturend vrachtroutenetwerk. Een hogere verkeersveiligheid kan in de stad 
verwezenlijkt worden door duidelijk leesbare en herkenbare verkeersnetwerken te voorzien. De 
ambities vertalen zich door naar vier krachtlijnen: de fiets als stedelijk vervoersmiddel evident 
maken, het uitbouwen van stamassen voor het openbaar vervoer, een autoluwer centrum 
creëren door het optimaliseren van de verkeersstructuur en circulatiemaatregelen en het beter 
benutten van het parkeerareaal door een sturend parkeerbeleid.  
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 Beleidsplan Zorgstrategie en Ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas (2014) 

Het beleidsplan zorgstrategie en ouderenbeleidsplan zijn opgemaakt voor de doelgroep 65-
plussers. De plannen zijn afzonderlijke documenten, maar zijn gezamenlijk tot stand gekomen 
en op elkaar afgestemd.  

Het zorgstrategisch plan wordt gecoördineerd door het OCMW en geeft de gewenste structuur 
voor de woonzorg uit voor de toekomst op korte en lange termijn. Het beleidsplan zorgstrategie 
zet het traject van het zorgstrategisch plan dat dateert van 2004. Dit plan wordt aangevuld met 
enkele voorstellen die verband houden met de veranderlijke omstandigheden en wijzigingen in 
het Vlaams zorglandschap die een vernieuwing wenselijk maken. In het rapport worden 
resultaten besproken van een brede bevraging van ouderen in Sint-Niklaas. Extra aandacht werd 
gegeven aan specifieke doelgroepen, zoals ouderen met een mentale handicap of van 
allochtone origine. De bevragingen worden beschouwd als bouwsteen voor het beleidsplan 
zorgstrategie.  

In Sint-Niklaas is er een sterk uitgebouwde residentieel zorg aanwezig, maar de mantel- en 
thuiszorg blijft achter. Binnen de woonzorgcentra komt de nadruk vaker te liggen op zwaardere 
zorgprofielen. Dit leidt tot het feit dat beperkte zorgbehoevenden minder in een 
woonzorgcentrum (WZC) terecht kunnen, en daarom thuis dienen te worden opgevangen. 
Aangezien de vraag groot is naar deze woontypologieën, moet het aanbod aan betaalbare 
assistentiewoningen en aan tussenvormen van wonen tussen een woonzorgcentrum en 
zelfstandig thuis wonen verder worden uitgebreid. Er is verder nog nood aan administratieve en 
juridische hulp en in mindere mate aan ondersteuning bij klusjes. Een aantal zorginfrastructuren, 
zoals de mindermobielencentrale, De Sprankel, de ziekenoppas en de dienst voor oppashulp zijn 
nog niet goed gekend.  

De aanbevelingen worden opgedeeld in prioriteiten, opportuniteiten en initiatieven die dienen 
bestendigd te worden (Tabel 1). Enkele ambities zijn de vervangingsbouw voor het 
woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken-Waas, de vernieuwing van de Plataan, extra 
inspanningen in de thuiszorg en het organiseren van huisbezoeken bij 80-plussers. 

 
Tabel 1: Prioriteiten, opportuniteiten en te bestendigen ambities in beleidsplan zorgstrategie (Bron: 
Beleidsplan Zorgstrategie, 2014) 

 

 

Prioriteiten Opportuniteiten Te bestendigen 

- Nieuwbouw en uitbreiding 
Populierenhof en Plataan 

- Afdeling in WZC voor 
personen met een 
psychiatrische stoornis 

- Verder promoten en 
uitbreiden ’T Punt 

- Bijkomende 
assistentiewoningen 

- Nachtopvangcentrum - Verder Promoten en 
uitbreiden klusjesdienst 

- Uitbreiden kortverblijf - Zorgflats voor senioren met 
een mentale beperking 

 

- Ontwikkelen vervoersdienst - Zorgflats/transitwoning  

- Ontwikkelen 
zorgmanagerfunctie (met 
aandacht voor senioren van 
allochtone oorsprong 

- Ontwikkelen nieuw concept 
rond 
dagverzorgingsmogelijkhed
en 

 

- Opsporen van eenzame 
senioren 
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Het ouderenplan is gecoördineerd door de stad en heeft als doel om senioren actief te doen 
participeren en zich volledig te laten ontwikkelen in Sint-Niklaas. Aan de hand van bevragingen 
bij senioren werden de sterktes en zwaktes opgelijst voor Sint-Niklaas. Enkele sterktes zijn de 
aanwezigheid van voldoende groen, de tevredenheid over de dienstverlening van de stad en het 
OCMW en het feit dat er geen overbezetting van woningen is. Zwaktes zijn de betaalbaarheid 
van de WZC en de lange wachtlijsten van sociale woningen, WZC en serviceflats. De woningen 
van senioren zijn bovendien vaak groot en beschikken dikwijls over trappen. De drempel naar 
het verkrijgen van zorg is bovendien nog groot voor talloze ouderen.  

In het ouderenplan worden enkele samenvattende opmerkingen en suggesties meegegeven. Er 
is geen enkele assistentiewoning in Nieuwkerken-Waas. Nochtans is dit voor senioren de meest 
overwogen woonvorm voor wanneer ze zouden verhuizen en is er wel een nood aan dergelijke 
assistentiewoningen. Bij de vernieuwing van het Populierenhof zou de capaciteit uitgebreid 
kunnen worden van 80 naar 120 bedden. De nieuwbouw kan dan bijvoorbeeld dienen om een 
assistentieflatgebouw te voorzien. Verder zou nachtopvangcentrum voorzien ten goede komen 
voor de stad aangezien uit de bevragingen wel vraag naar is. Mogelijks kan op de Gerda-site 
ouderen met een mentale beperking residentieel worden opgevangen, aangezien de site er zich 
toe leent. Het OCMW beschikt over een perceel in de Lamstraat, waar kan geopteerd worden op 
zorgflats te bouwen, open voor alle ouderen. De Plataan kan de capaciteit uitbreiden naar 120 
plaatsen, met een aantal plaatsen voor kortverblijf. 

 

 Bouwblokbeleid – Bouwblokstudie voor de stadskern van Sint-Niklaas (Maat, 2016) 

De bouwblokstudie uitgevoerd door Maat ontwerpers in 2016, gaat uit van het bouwblok als 
bouwsteen van het stedelijk weefsel. Om de evolutie en veranderingen van de 
bouwblokprogramma’s in goede banen te leiden, is het nodig een overkoepelende visie op te 
maken. Dergelijke visie bekijkt de kansen en kwaliteiten per bouwblok aan de hand van de 
schaal, het blootleggen van de aanwezige structuren (zoals trage wegen, ontsluiting, 
groenstructuren, etc. ) en het zoeken naar een type (stedelijk, klassiek, residentieel, verkaveld, 
etc.). (aanwezigheid van wonen, functies, etc. ). Op basis daarvan wordt een programma 
geformuleerd dat zich vertaalt in hanteerbare principes voor het bouwblok. Dat programma 
komt tegemoet aan de noden van de omwonenden, maar kan ook een meer publieke of 
stedelijke invulling krijgen. Een combinatie van beide wordt nagestreefd. Een juridisch kader 
wordt daarna uitgewerkt om deze principes ook te verankeren, zodat het bouwblokproject 
uitgevoerd kan worden.  

Er gebeurde wel al van alles met/in die bouwblokken, maar het ging dan eerder om ongestuurde 
individuele verbouwingen en projecten. Bovendien zetten veel projectontwikkelaars hun zinnen 
op die binnenruimten. Vaak hebben zij al diverse programma’s in gedachten voor die ruimten 
met een combinatie van: kwalitatieve woningen, ruimte voor bedrijvigheid, extra voorzieningen 
of groenruimte. Deze projectontwikkelaars zijn vragende partij voor een duidelijk kader van wat 
kan en niet met zo’n bouwblok. Maar ook de stad voelt de nood om zo’n projectaanvragen op 
een consequente en kwalitatieve manier te kunnen beoordelen. Die leemte van een ruimtelijke 
visie of kader op niveau van het bouwblok was meteen ook de aanleiding voor de bouwblok 
studie.  
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2.3 Conclusie 

Het beleidskader in Sint-Niklaas wordt grotendeels bepaald door de huidige structuurplannen. 
Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de plannen gedateerd zijn, en er reeds nieuwe 
beleidsplannen in opmaak zijn ter vervanging van deze structuurplannen. Naast de (verouderde) 
structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, beschikt de stad Sint-Niklaas 
over een groot aantal lokale beleidsplannen. Het lobbenstadmodel, klimaatplan en 
mobiliteitsplan vertonen een groene en klimaatbewuste visie: de plannen hebben een 
duurzame, groene en leefbare stad op het oog. Het beleidsplan zorgstrategie en ouderenplan 
richt zich op de 65-plussers. In deze plannen wordt vraag en aanbod voor (zorgbehoevende) 
ouderen ten opzichte van elkaar geplaatst en aanbevelingen opgesteld om van Sint-Niklaas een 
seniorenvriendelijke stad te maken. Tenslotte beschikt de stad over een uitgebreid 
armoedeplan, waar concrete acties om de groeiende armoede in Sint-Niklaas tegen te gaan, 
wordt geformuleerd.  
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3 Analyse van de woonbehoefte 

3.1 Data-setup  

In dit luik wordt een kwantitatieve analyse van de bevolking uitgevoerd voor de stad Sint-
Niklaas. Demografische ontwikkelingen worden getoond op verschillende schaalniveaus: 

- Gemeenten 

- Deelgemeenten 

- Wijken 

- Statistische sectoren 

 

Voor de bevolkingscijfers van Sint-Niklaas worden de volgende cijfers gebruikt, die worden 
verzameld door verschillende bronnen (FOD-Economie, Studiedienst van de Vlaamse Regering, 
Oost-Vlaanderen in cijfers):  

- Bevolkingsaantallen in 2016 

- Natuurlijke loop van de bevolking (2004-2016) 

- Leeftijdsopbouw van de bevolking (2004-2016) 

- Aantal huishoudens (2004-2016) 

- Huishoudenstypes (2014-2016) 

 

De gegevens op het schaalniveau van de gemeenten zijn tot en met 2016 of 2017 beschikbaar. 
Voor de statistische gegevens op het schaalniveau van de deelgemeente, wijk en statistische 
sector, dateren de meest recente gegevens van 2015.  

 

 Kartering van de gegevens 

In het kader van dit onderzoek wordt de aangeleverde data onderzocht en getransformeerd tot 
bruikbare datasets. Er wordt gewerkt op het niveau van de statistische sectoren – de kleinste 
ruimtelijke eenheid waarvoor statistische data beschikbaar is in België –, maar subtotalen 
worden berekend door statistische sectoren samen te voegen tot deelgemeenten en tot de 
volledige gemeente.  

Sint-Niklaas bestaat uit vier deelgemeenten: Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken-Waas en 
Sinaai. Verder is Sint-Niklaas opgedeeld in 74 statistische sectoren die elk een ruimtelijke 
eenheid hebben. Belangrijk te vermelden is dat de productie van de statistieken en de geometrie 
van de statistische sectoren veranderd zijn vanaf 2009, waardoor de grenzen en benaming van 
de sectoren mogelijks verschillen vanaf 2009. Wanneer gewerkt wordt op het niveau van de 
statistische sector, zal daarom het jaar 2009 als het startpunt worden genomen. De statistische 
sectoren worden getoond in Figuur 3. 

Enkele statistische sectoren worden niet weergegeven in de kartering van de variabelen, omdat 
ze het kaartbeeld te zeer vertekenen. In de algemene totalen worden ze wel doorgerekend: 

Een aantal statistische sectoren worden niet meegenomen, aangezien ze geen ruimtelijke 
lokalisatie hebben (ZZZZ of 9999). 
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Statistische sectoren met gemiddeld minder dan 100 inwoners in de periode 2009-2015 worden 
niet getoond op het kaartmateriaal. Deze sectoren geven een vertekend beeld, omdat patronen 
vaak kunnen ontstaan door toevalligheden en bepaalde kenmerken op deze manier zwaar 
kunnen doorwegen. Het gaat om de statistische sectoren Oostjachtpark (22MQ), Steenbakkerij 
(A070), Weynstraat (A182), Westakkers (A3MB), Europark (A670), Entrepot (A6MA), 
Recreatiepark de Ster (A3QC), Papelaar (10PQ) en Klaverblad E17 (22PQ). 

Er zijn 19 wijken gedefinieerd in Sint-Niklaas. De wijkindeling is opgesteld door de stad Sint-
Niklaas. De deelgemeenten buiten de deelgemeente Sint-Niklaas wordt in deze indeling als een 
wijk beschouwd. Het is van belang op te merken dat in vergelijking met het vorige woonplan 
aanpassingen zijn gemaakt in de indeling van deze wijken (Tabel 2). Enkele wijken ondergingen 
een naamsverandering. Zo veranderde de naam van Gazometerwijk-Driekoningenwijk naar de 
Nobels-Peelmanwijk. Verder werden enkele wijken samengevoegd tot een wijk, bijvoorbeeld 
Westerbuurt en De Castro tot Kroonmolenwijk. Tenslotte werden grenzen aangepast, 
bijvoorbeeld Park en Laan dat een deel van zijn wijk op deze manier afstaat aan Moerland). De 
nieuwe wijkindeling wordt getoond in Figuur 4, de vergelijking met de wijkindeling in het 
woonplan van 2012 wordt weergegeven in Figuur 5.  
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Tabel 2: Wijknamen in 2012 en 2016, de wijken met de grootste geometrische verandering krijgen een ✓ in 
de derde kolom toebedeeld (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

Wijken 2012 Wijken 2016 Considerabele verandering 
in grenzen 

Sinaai Sinaai  

Belsele Belsele  

Nieuwkerken-Waas Nieuwkerken ✓ 

Rand Noord Stadsrand Noord  

Rand Oost Stadsrand Oost  

Rand zuid Stadsrand Zuid ✓ 

Rand west Stadsrand West ✓ 

Watermolenwijk Watermolenwijk ✓ 

Gazometerwijk-Driekoningswijk Nobels-Peelmanwijk  

Groot Kloosterland Kloosterland  

Elisabethwijk Elisabethwijk  

Lindestraat 

 

Priesteragiewijk 

 

✓ 

Priesteragiewijk Priesteragiewijk ✓ 

Bormswijk 

 

Reynaertwijk 

 

✓ 

Reynaertpark Reynaertwijk ✓ 

Fabiolapark Fabiolawijk ✓ 

Stationswijk Stationswijk  

De Cqstro Kroonmolenwijk ✓ 

Westerbuurt 

 

  

Kroonmolenwijk 

 

✓ 

Parklaan Park en Laan ✓ 

Moerland Moerland ✓ 

Baenslandwijk Baenslandwijk  

 

Aangezien de grenzen van de wijkindeling niet perfect overeenkomen met de indeling van 
statistische sectoren, wordt er geopteerd om de sector aan de wijk toe te wijzen waarin het 
grootste deel van de sector zich situeert. Wanneer de statistische sector doormidden gesneden 
wordt door een wijk, wordt de sector voor de helft toebedeeld aan beide wijken. Dit is een 
identieke methode als in het vorig woonplan werd gehanteerd. Tabel 3 toont welke statistische 
sectoren worden toegewezen aan iedere wijk.  
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Tabel 3: Statistische sectoren en wijken waartoe ze behoren. Sommige statistische sectoren behoren tot 
meer dan een wijk en worden om deze redenen opgesplitst. Sommige sectoren zijn verouderd en 
vervangen door nieuwe sectoren. 

 

Nr. Sector Wijk Nr. Sector Wijk

1 D091 Sinaai 41 A3AC Stadsrand Zuid

2 D00_ Sinaai 42 A3PB Stadsrand Zuid

3 D01- Sinaai 43 A3MB Stadsrand Zuid

4 D0PN Sinaai 44 A290 Stadsrand Zuid

5 D022 Sinaai 45 A27-/1 Stadsrand Zuid

6 D032 Sinaai A27-/2 Stadsrand West

7 10PQ Sinaai 46 A78- Stadsrand West

8 C291 Belsele 47 A070 Stadsrand West

9 C20- Belsele 48 122PQ Stadsrand West

10 C282 Belsele 49 C101-/1 Stadsrand West

11 C084 Belsele C101/2 Watermolenwijk

12 C023 Belsele 50 A701/1 Stadsrand West

13 C001 Belsele A701/2 Baenslandwijk

14 C042 Belsele 51 A723 Baenslandwijk

15 C012 Belsele 52 A712 Baenslandwijk

16 C091 Belsele 53 A20- Reynaertwijk

17 C191 Belsele 54 A211 Reynaertwijk

18 C055 Belsele 55 A232 Fabiolawijk

19 C036 Belsele 56 A243 Fabiolawijk

20 B022 Nieuwkerken 57 A533 Park en Laan

21 B00- Nieuwkerken 58 A522 Park en Laan

22 B011 Nieuwkerken 59 A041/1 Park en Laan

23 B099 Nieuwkerken 60 A512 Priesteragiewijk

24 B112 Nieuwkerken 61 A412 Priesteragiewijk

25 A182 Stadsrand Noord 62 A031 Moerland

26 A181 Stadsrand Noord 63 A032 Moerland

27 A142 Stadsrand Noord A041/2 Moerland

28 A831 Stadsrand Noord 64 A001 Stationswijk

29 A801 Stadsrand Noord 65 A011 Stationswijk

30 A842 Stadsrand Noord 66 A021/1 Stationswijk

31 A893/1 Stadsrand Noord A021/2 Kroonmolenwijk

A893/2 Stadsrand Oost 67 A732 Kroonmolenwijk 

32 A822/1 Stadsrand Noord 68 A052 Kroonmolenwijk

A822/2 Stadsrand Oost 69 A101 Nobels-Peelmanwijk

33 A60- Stadsrand Oost 70 A111/1 Nobels-Peelmanwijk

34 A912 Stadsrand Oost 71 A812 Kloosterland

35 A6MA Stadsrand Oost A111/2 Kloosterland

36 A6PA Stadsrand Oost 72 A401 Elisabethwijk

37 A670/1 Stadsrand Oost 73 C112 Watermolenwijk

A670/2 Stadsrand Zuid 74 A152 Watermolenwijk

38 A382 Stadsrand Zuid

39 22MQ Stadsrand Zuid

40 A3QC Stadsrand Zuid



 

 

Figuur 3: De Statistische sectoren in Sint-Niklaas (versie 2011, bron: FOD Economie, 2017) 
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Figuur 4: De wijken in Sint-Niklaas (2017) (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017)  
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Figuur 5: De vergelijking tussen de wijken in 2012 en in 2017 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2011, 2017) 
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 De verwerking en categorisering van de gegevens 

De aangeleverde data wordt getransformeerd naar bruikbaar materiaal in kader van het 
onderzoek.  Er worden subtotalen op gemeenteniveau en deelgemeenteniveau gemaakt. De 
gegevens worden verder opgedeeld in leesbare en duidelijke categorieën. De volgende 
categorisering in leeftijdsklassen wordt aangewend: 

- 0-17 jarigen en 27-40 jarigen: jonge gezinnen met kinderen 

- 18-26 jarigen: jongvolwassenen - starters 

- 41-60 jarigen: gezinnen met oudere kinderen en empty nesters 

- 60-plussers: senioren 

 

3.2 Demografische analyse  

In het eerste onderdeel binnen kwantitatieve analyse wordt de demografie onderzocht in Sint-
Niklaas. De analyse is gebaseerd op bevolkingsgegevens van Sint-Niklaas tussen 2004 en 2016. 
We bespreken het bevolkingsprofiel in Sint-Niklaas, met name het aantal inwoners en 
bevolkingsdichtheid, de evolutie, de leeftijden, het geboorteoverschot en migraties. 

 Bevolkingsaantal en -dichtheid 

Op 01.01.2017 telde Sint-Niklaas 76.028 inwoners. Het grondgebied van Sint-Niklaas beslaat 
83,8 km², wat neerkomt op een bevolkingsdichtheid van 907 inwoners per km². Die ligt veel 
hoger dan het gemiddelde in de provincie, waar een bevolkingsdichtheid van 500 inwoners per 
km² voorkomt. Wanneer vergeleken wordt met regionale steden zoals Aalst (1.086 inw./km²), 
Mechelen (1.314 inw./km²) en Kortrijk (946 inw./km²), zien we daarentegen lagere dichtheden 
dan in deze regionale steden.  

Een 70% van de bevolking woont in de deelgemeente Sint-Niklaas, 13,4% woont in Belsele 
(20,26 km²), 8,2% in Nieuwenkerken-Waas (9,86 km²) en 8,3% in Sinaai (21,94 km²) (Figuur 6 
en Tabel 4) 
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Figuur 6: Bevolkingsdichtheid in Sint-Niklaas op schaal van de statistische sector (2015) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 

 

Het grootste aandeel van de bevolking woont in de kernen binnen de stadskern (Figuur 6). 
Wanneer gekeken wordt naar de bevolkingsdichtheid binnen de wijken (Figuur 7) , zien we 
opnieuw hogere bevolkingsdichtheden in de stadskern. Omwille hogere detailniveau van de 
statistische sector, wordt in de volgende secties het schaalniveau van de statistische sector 
gehanteerd.  
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Figuur 7: Bevolkingsdichtheid in Sint-Niklaas op schaal van de wijk (2015) (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

Tabel 4: Bevolkingsaantal, oppervlakte en bevolkingsdichtheid in Sint-Niklaas en de deelgemeenten 
(2015) (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

  

 Bevolking Oppervlakte (km²) 
Bevolkingsdichtheid 

(inw./km²) 

Sint-Niklaas 74.276 83,8 886,5 

Deelgemeenten: 

Sint-Niklaas 

Belsele 

Sinaai 

Nieuwkerken 

 

52.173 

9.928 

6.098 

6.077 

 

31,7 

20,3 

21,9 

9,9 

 

1643,8 

490,0 

277,9 

616,3 
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 Bevolkingsevolutie 

De laatste tientallen jaren is in de gemeente een duidelijke groei in bevolkingsaantallen waar te 
nemen (Figuur 8). Vooral vanaf 2005 is een sterke stijging zichtbaar. Het aantal inwoners in 
Sint-Niklaas is tussen 2015 en 2017 gestegen met meer dan 800 personen per jaar. In 
vergelijking met 2004 is het inwonersaantal met 10,5% (+7.208) gestegen. Hierbij stijgt het 
bevolkingsaantal in Sint-Niklaas sterker dan deze in het Vlaams Gewest (8,3%), Oost-
Vlaanderen (8,9%) en het arrondissement (9,6%). De steden Mechelen (11,3%) en Aalst (10,4%) 
kennen een gelijkaardige groeicurve, terwijl voor Kortrijk een lagere bevolkingsgroei wordt 
waargenomen in de laatste 10 jaar (Figuur 9). Na 2015 zien we zelfs een inhaalbeweging in 
Sint-Niklaas ten opzichte van Aalst en Mechelen door een snellere stijging van de 
bevolkingsgroei.  

 
Figuur 8: Bevolkingsevolutie in de gemeente Sint-Niklaas (1997-2017) en in het arrondissement Sint-
Niklaas, Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams gewest (2004-2017) (Bron: Studiedienst van de 
Vlaamse Regering, 2017) 
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Figuur 9: Bevolkingsevolutie in de gemeente Sint-Niklaas en in de regionale steden Kortrijk, Mechelen en 
Aalst (2004-2017) (Bron: Studiedienst van de Vlaamse regering, 2017) 

Op het schaalniveau van de deelgemeenten ( Figuur 11) zien we dat in de laatste 10 jaar het 
inwonersaantal in de deelgemeente Sint-Niklaas een quasi lineaire groei heeft gekend. Het 
inwonersaantal in de deelgemeente Nieuwkerken-Waas bleef stabiel tot 2007 en kende daarna 
een sterke groei tot 2011, waarna het bevolkingsaantal opnieuw een stabiele situatie bereikte. 
Voor de deelgemeente Sinaai is een sterke groei tussen 2007 en 2008 en na 2011 een terugval 
in het aantal inwoners waarneembaar.  

Als we de bevolkingsgroei opsplitsen naar het schaalniveau van de statistische sector (Figuur 
10) bemerken we dat de inwonersaantallen in de meeste statistische sectoren stabiel zijn 
gebleven of slechts een lichte stijging of daling in aantal inwoners kennen tussen 2009 en 2015. 
De Spieveldstraat en de statistische sector rond het stedelijk sportplein hebben in relatieve 
eenheden de grootste aangroei in inwoners met meer dan 50% in 2015 ten opzichte van 2009. 
Ook de sector Huis ten Halven heeft een grote aangroei van meer dan 25%. De sector rond het 
Stadspark verloor het grootste relatieve aandeel in inwoners. Tussen 2009 en 2010 was er een 
afname van 339 personen van 1.069 naar 730 inwoners, waarna het aantal personen ongeveer 
stabiel bleef (tot 733 in 2015). Deze daling zou verklaard kunnen worden door de sluiting van 
een woonzorgcentrum. Wanneer we de absolute aantallen op kaart plaatsen (Figuur 12), zien 
we dat in het centrum en vooral het noordoosten van Sint-Niklaas, de bevolkingsgroei in 
aantallen veel groter is dan in de andere deelkernen.  

  

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A
A

N
TA

L 
(2

00
4 

= 
10

0)

JAAR

Sint-Niklaas Kortrijk Mechelen Aalst



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 29 
 

 
Figuur 11: Bevolkingsevolutie in de gemeente Sint-Niklaas voor elk van de deelgemeenten (2004-2015) 
(Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

 
Figuur 12: Relatieve bevolkingsevolutie in de gemeente Sint-Niklaas per statistische sector (2009-2015) 
(Bron: FOD-Economie, 2017) 
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Figuur 13: Absolute bevolkingsevolutie in de gemeente Sint-Niklaas per statistische sector (2009-2015) 
(Bron: FOD-Economie, 2017)  

 

De bevolkingsevolutie die binnen dit onderdeel geschetst wordt, kan bepaald worden door het 
aantal geboortes en sterftegevallen in de stad te onderzoeken, alsook de migratiebewegingen 
van en naar de stad. In de volgende secties gaan we hier dieper op in.   
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 Het natuurlijk saldo 

Het natuurlijk saldo kan berekend worden door het verschil te nemen tussen geboorte- en 
sterftecijfer, zonder rekening te houden met migratiebewegingen van/naar de gemeente. Het 
natuurlijk saldo is positief in de laatste 10 jaar en de curve klimt aan een langzaam tempo 
doorheen de tijd (Figuur 14). In 2016 liggen de curves die de sterftegevallen en geboorten 
aanduiden verder uiteen dan in 2004. Dit komt grotendeels door de stijging in aantal geboorten 
in de gemeente (11,97 geboorten per 1.000 inwoners), gepaard met de hoge levensverwachting. 
Sint-Niklaas heeft een groter aantal geboorten dan de gemeenten Mechelen, Kortrijk en Aalst 
(Tabel 5). Het sterftecijfer is hoger dan in Mechelen en Aalst, maar lager dan in Kortrijk. Het 
natuurlijk accres per 1.000 inwoners is positief voor Sint-Niklaas, in tegenstelling tot de stad 
Kortrijk, die een negatief saldo bekomt in 2016.  

 

Tabel 5: Aantal geboorten, overlijdens en natuurlijk accres per 1.000 inwoners in Sint-Niklaas, Aalst, 
Kortrijk en Mechelen (2016) (Bron: Regionale Statistieken van de Vlaamse Overheid, Sint-Niklaas, 2017) 

 Geboorten  
(per 1.000 
inwoners) 

Overlijdens (per 
1.000 inwoners) 

Natuurlijk accres  
(per 1.000 inwoners) 

Sint-Niklaas 
11,97 9,91 2,06 

Aalst 
10,30 9,82 0,49 

Kortrijk 
10,65 11,59 -0,94 

Mechelen 
10,77 8,12 2,65 

 
Figuur 14: Evolutie van geboorten, sterftegevallen en het natuurlijk saldo in Sint-Niklaas (2004-2016) 
(Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 
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 Migraties 

Er moet echter ook rekening gehouden met verhuisbewegingen van en naar Sint-Niklaas. Daartoe wordt 
het migratiesaldo berekend. Het totaal migratiesaldo bedraagt 648 in 2016 en kan berekend worden door 
het intern migratiesaldo (interne verhuisbewegingen binnen België) op te tellen bij het internationaal 
migratiesaldo (externe verhuisbewegingen van/naar het buitenland). Het totaal migratiesaldo is hoger 
dan deze in de gemeenten Aalst en Kortrijk, maar iets lager dan in Mechelen (Tabel 6). Voor Sint-Niklaas 
kent het migratiesaldo in het algemeen een positieve evolutie. Vooral tussen 2014-2015 kende Sint-
Niklaas een sterke stijging, gevolgd door een lichte daling in 2016. De algemene stijging van het 
migratiesaldo kan gelinkt worden vluchtelingencrisis (stijging van internationale migraties), maar ook het 
aantal binnenlandse migraties is hoog in 2015 (

 

Figuur 15: Evolutie van het migratiesaldo in Sint-Niklaas (2004-2016) (Bron: Studiedienst van 
de Vlaamse Regering, 2017)Figuur 15, Tabel 6). Het binnenlandse migratiesaldo in 2016 is 
daarentegen negatief. Het grillig verloop van de curve is vaak te wijten aan administratieve en 
registratieve redenen.  

 

Tabel 6: Het saldo van de binnenlandse en internationale migraties en het totaal migratiesaldo voor de 
gemeenten Sint-Niklaas, Aalst, Kortrijk en Mechelen (2016) (Bron: Studiedienst van de Vlaamse 
Regering, de Stad Sint-Niklaas, 2017) 
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Figuur 15: Evolutie van het migratiesaldo in Sint-Niklaas (2004-2016) (Bron: Studiedienst van de Vlaamse 
Regering, 2017) 

 

 

Figuur 16: Evolutie van het binnenlands en internationale migratiesaldo in Sint-Niklaas (2004-2016) (Bron: 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 
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Tabel 7: Het binnenlandse, internationale en totale migratiesaldo voor Sint-Niklaas, het arrondissement 
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest (2010-2016) (Bron: Studiedienst van de Vlaamse 
Regering, 2017) 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sint-
Niklaas 

Saldo binnenlandse 
migraties   -221 46 19 4 109 379 -40 

 

Saldo internationale 
migraties   596 347 284 365 244 382 688 

 
Totaal migratiesaldo   375 393 303 369 353 761 648 

Ar. Sint-
Niklaas 

Saldo binnenlandse 
migraties   163 310 238 326 456 349 690 

 

Saldo internationale 
migraties   1.118 765 575 564 515 621 1.103 

 
Totaal migratiesaldo   1.281 1.075 813 890 971 970 1.793 

Oost-
Vlaanderen 

Saldo binnenlandse 
migraties   2.395 1.871 1.878 2.427 2.787 3.400 4.162 

 

Saldo internationale 
migraties   8.148 4.768 3.012 4.700 4.025 5.282 4.651 

 
Totaal migratiesaldo   10.543 6.639 4.890 7.127 6.812 8.682 8.813 

Vlaams 
Gewest 

Saldo binnenlandse 
migraties   6.582 7.031 6.791 6.809 7.476 8.787 11.370 

 

Saldo internationale 
migraties   34.393 26.626 16.864 16.377 18.022 21.589 22.452 

 
Totaal migratiesaldo   40.975 33.657 23.655 23.186 25.498 30.376 33.822 

Voor de ruime omgeving rond  Sint-Niklaas kan worden nagegaan of er meer 
verhuisbewegingen zijn naar Sint-Niklaas of van Sint-Niklaas naar de betreffende gemeente. 
Ze worden ondergebracht in Tabel 8. Sint-Niklaas kent het grootste aandeel 
verhuisbewegingen met de gemeente Temse, waarbij het saldo positief is voor Sint-Niklaas. 
Vanuit Sint-Niklaas vertrekken voorts een groot aantal personen naar Beveren, Sint-Gillis-
Waas en Antwerpen. Dit zijn ook de gemeenten die een groot aantal verhuizers kennen naar de 
stad Sint-Niklaas.  
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Tabel 8: Verhuisbewegingen van en naar Sint-Niklaas vanuit gemeenten rondom Sint-Niklaas tussen 
2010-2015 (Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 

 

In Figuur 17 wordt het totale migratiesaldo voor Sint-Niklaas weergegeven. Dit is het verschil 
tussen het aantal mensen die toekomt in Sint-Niklaas vanuit de desbetreffende gemeente en 
het aantal dat vertrekt naar Sint-Niklaas. Het migratiesaldo is positief voor Beveren, Temse, 
Kruibeke en Lokeren. Voor andere gemeenten zoals Waasmunster, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke 
en Stekene is het migratiesaldo negatief. Voor de grootstad Antwerpen wordt ook een positief 
saldo waargenomen, in tegenstelling tot de stad Gent. Er verhuizen dus meer Sint-
Niklazenaars naar Gent dan dat er Gentenaars vertrekken naar Sint-Niklaas. 

  

Emigratie vanuit Sint-Niklaas Immigratie naar Sint-Niklaas 

Gemeente 2010-2015 Gemeente 2010-2015 

Temse 1.972 Temse 2.080 

Beveren 1.593 Antwerpen 1.975 

Sint-Gillis-Waas 1.498 Beveren 1.672 

Antwerpen 1.438 Sint-Gillis-Waas 1.366 

Stekene 1.038 Stekene 1.022 

Waasmunster 1.036 Lokeren 931 

Gent 874 Waasmunster 917 

Lokeren 806 Gent 795 

Hamme 696 Hamme 748 

Kruibeke 327 Kruibeke 417 

Figuur 17: Migratiesaldo voor gemeenten omliggend aan Sint-Niklaas (2010-2015) (Bron: 
Studiedienst van de Vlaamse Regering) - Positief saldo wijst op een grotere immigratie 
richting Sint-Niklaas dan inkomende migraties van Sint-Niklaas. 
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 Bevolkingssamenstelling naar leeftijd 

De bevolkingspiramide (Figuur 18) toont de leeftijdssamenstelling in Sint-Niklaas. De 
versmalling aan de jonge basis is een herkenbaar patroon voor alle gemeenten in Vlaanderen. 
Ook de vergrijzing is een typisch fenomeen en wordt gekenmerkt door de verbreding van de 
leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar. Sint-Niklaas wordt daarentegen gekenmerkt door een bredere 
basis van de piramide dan deze op het Vlaams niveau, wat wijst op een zekere verjonging in 
vergelijking met andere Vlaamse gemeenten. Ook bij de categorie van 20-30 jarigen worden 
ietwat hogere aantallen gezien in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. Vijftigers en 
zestigers zijn dan weer iets minder talrijk in Sint-Niklaas dan gemiddeld.  

Deze verjongende trend die we zien in Sint-Niklaas is in de gemeente Mechelen zelfs nog 
duidelijker aanwezig in de onderste basis. Sint-Niklaas kent een jongere bevolking dan Aalst en 
Kortrijk (zie Figuur 19).  

In de toekomst zal onder de huidige bevolkingsprognoses (Figuur 20) deze bredere jonge basis, 
bestaande uit jonge gezinnen, verder toenemen in Sint-Niklaas. In het kader van een 
woonbeleidsstudie zal dus niet enkel ingezet moeten worden op meer woningen en 
voorzieningen voor ouderen, maar ook voor jongeren en jonge gezinnen met kinderen.  

 

 
Figuur 18: Bevolkingspiramide voor de gemeente Sint-Niklaas (2016) (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

  

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Mannen Vrouwen Vlaanderen



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 37 
 

  

  

Figuur 19: Bevolkingspiramide voor de gemeentes Aalst, Mechelen en Kortrijk (2016) (Bron: FOD-
Economie, 2017)  

  

-2 -1 0 1 2
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Aalst

Mannen Vrouwen

Vlaanderen

-2 -1 0 1 2
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Kortrijk

Mannen Vrouwen

Vlaanderen

-2 -1 0 1 2
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Mechelen

Mannen Vrouwen

Vlaanderen

-2 -1 0 1 2
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Sint-Niklaas
Mannen Vrouwen

Vlaanderen



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 38 
 

        

 

        

 

 

Figuur 20: Bevolkingspiramide voor de gemeente Sint-Niklaas onder de bevolkingsprognoses van de 
studiedienst van de Vlaamse Regering voor 1990 – 2000 – 2010 – 2020 – 2030 (Bron: Studiedienst van de 
Vlaamse Regering, 2017) 
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In Figuur 21 en Tabel 9 wordt de bevolkingstructuur in 2004 vergeleken met deze in 2016. We 
delen hierbij de leeftijden in klassen in: kinderen (0-17 jarigen), jonge starters (18-26 jaar), 
jonge gezinnen (27-40 jarigen inclusief de kinderen), empty nesters (41-60 jarigen) en senioren. 
Voor Sint-Niklaas is een lichte stijging van het aantal personen tussen 0-17 jaar waar te nemen, 
in tegenstelling tot de dalende trend van de jeugd in Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het 
arrondissement Sint-Niklaas. Het aandeel senioren is ook gestegen in Sint-Niklaas. Er is verder 
een daling waarneembaar van het aandeel 18-60 jarigen in Sint-Niklaas. 

 

 
Figuur 21: Bevolkingsevolutie in Sint-Niklaas tussen 2004 en 2016 (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

Tabel 9: Bevolkingsstructuur en -evolutie in percentage (%) in Sint-Niklaas, arrondissement Sint-Niklaas, 
Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest tussen 1997 en 2016 (Bron: FOD-Economie, 2017) 

  Sint-Niklaas ar. Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaanderen 

Leeftijden 2004 2016 Evolutie 2004 2016 Evolutie 2004 2016 Evolutie 2004 2016 Evolutie 

0-17 19,6 21,0 1,4 20,6 20,5 -0,1 19,7 19,4 -0,3 20,0 19,4 -0,6 

18-26 11,3 10,8 -0,5 11,1 10,5 -0,6 10,9 10,6 -0,3 10,9 10,6 -0,3 

27-40 18,9 17,6 -1,3 19,9 17,2 -2,7 20,3 18,1 -2,2 19,7 17,4 -2,3 

41-60 27,5 25,2 -2,3 27,8 27,8 0,0 27,6 28,0 0,4 27,9 28,2 0,3 

60+ 22,6 24,4 1,8 20,5 24,0% 3,5 21,6 23,9 2,3 21,4 24,4 3,0 

 

Op het niveau van de deelgemeente zijn onderling slechts kleine verschillen zichtbaar (Tabel 
10). In Nieuwkerken-Waas woont het grootste aandeel kinderen (0-17 jaar), terwijl Belsele het 
grootst aandeel senioren huisvest. In de deelgemeente Sint-Niklaas woont het grootste 
aandeel 18-40 jarigen, terwijl in Sinaai het grootst aandeel 41-60 jarigen woont. Voor elk van 
de beschreven leeftijdscategorieën wordt het aandeel van de bevolking voorgesteld op de 
volgende kaarten.   
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Tabel 10: Bevolkingsstructuur in Sint-Niklaas voor zijn deelgemeenten in 2015 (Bron: FOD-Economie, 
2017) 

 

Figuur 22: Bevolkingsstructuur in Sint-Niklaas per statistische sector in 2015: aandeel 0-17 jarigen (Bron: 
FOD-Economie, 2017) 

 

Deelgemeenten 0-17 jaar 18-26 jaar 27-40 jaar 41-60 jaar 60+ 

Sint-Niklaas 21,0% 11,1% 18,1% 25,5% 24,2% 

Nieuwkerken-Waas 21,2% 10,4% 16,7% 28,5% 23,3% 

Belsele 19,7% 10,5% 15,3% 28,1% 26,5% 

Sinaai 20,1% 9,9% 16,1% 29,5% 24,4% 
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Figuur 23: Bevolkingsstructuur in Sint-Niklaas per statistische sector in 2015: aandeel 18-26 jarigen (Bron: 
FOD-Economie, 2017) 

 
Figuur 24: Bevolkingsstructuur in Sint-Niklaas per statistische sector in 2015: aandeel 27-40 jarigen (Bron: 
FOD-Economie, 2017) 
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Figuur 25: Bevolkingsstructuur in Sint-Niklaas per statistische sector in 2015: aandeel 41-60 jarigen (Bron: 
FOD-Economie, 2017) 

 

 
Figuur 26: Bevolkingsstructuur in Sint-Niklaas per statistische sector in 2015: aandeel 60-plussers (Bron: 
FOD-Economie, 2017) 
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In Figuur 27 wordt de leeftijdsstructuur van 2009 vergeleken met deze van 2015. De groei van 
het aantal jonge gezinnen in het noorden en andere gebieden net buiten de binnenste kern van 
de stad (Vlyminckshoek, Huis Ten Halven, etc.) is een recente trend die aanwezig is in Sint-
Niklaas. Het aantal jonge gezinnen is het meest gedaald in grote gebieden in het buitengebied 
(Hondsnest, Waterschoot). We zien ook een sterke daling van het aantal 40-60 jarigen in het 
centrum.  
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Figuur 27: Vergelijking bevolkingsstructuur 2009-2015 per leeftijd in Sint-Niklaas per statistische sector 
(Bron: FOD-Economie, 2017)  
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 Armoede   

Meer dan een op 10 Vlamingen leeft met een armoederisico. Het gaat dan niet enkel over het 
gebrek aan inkomen, maar ook armoede door sociale uitsluiting op onderwijs, werk, 
vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid (Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
gezin, 2017). In het armoedeplan werd reeds aangehaald dat armoede een groeiend probleem 
is in de stad. Dit kwam ook naar voren in de gesprekken met de verschillende woonactoren. In 
het lokaal armoedeplan opgesteld door de gemeente worden verschillende acties aangehaald 
die de stad in staat moet stellen armoede aan te pakken.  

De armoede-index van Kind en Gezin is een van de vele manieren om armoede te meten in een 
gemeente. De armoede-index geeft het relatief aandeel zeer jongere kinderen (tot 3 jaar) aan 
die in kansarmoede leven aan. De index wordt berekend door zes domeinen in rekening te 
brengen: maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van 
de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting (kwaliteit van de woning) en de 
gezondheid. Wanneer de omstandigheden waarin een gezin leeft bij minstens drie criteria 
onder de ondergrens bevinden, dan wordt het gezin als levend in kansarmoede beschouwd.  

De cijfers van de armoede-index zijn heel hoog voor Sint-Niklaas (Figuur 28). Sinds 2008-2009 
is een sterke en continue stijging waarneembaar in de kansarmoede index. Sint-Niklaas stijgt 
hierbij ver boven het gemiddelde in Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het arrondissement uit. 
Andere regionale steden zoals Mechelen en Kortrijk kennen recentelijk een daling van de 
kansarmoede-index. 55,2% van het aandeel kinderen in armoede in Sint-Niklaas scoorde 
bovendien onvoldoende op het criterium ‘huisvesting’ in 2016.   
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Figuur 28: Kansarmoede-index van Kind en Gezin voor Sint-Niklaas, andere regionale steden en de 
gemiddelden in Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het arrondissement Sint-Niklaas (2004-2016)  (Bron: 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 

Het aantal leefloners in Sint-Niklaas kent een gestage evolutie doorheen de tijd (Figuur 28). 
Tussen 2008-2013 was een lichte daling in het aantal leefloners zichtbaar. Na deze periode zien 
we opnieuw een stijgende beweging tot een toename van 20% in vergelijking met de situatie in 
2004. De recente toename is ook waarneembaar in Mechelen en Aalst, maar niet in Kortrijk, 
waar een licht dalende trend te zien is in het aantal leefloners.   
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Figuur 29: Aantal leefloners in Sint-Niklaas en andere regionale steden (Aalst, Mechelen, Kortrijk) (Bron: 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 

In de studie ‘De dynamiek van de buurten in moeilijkheden’ (2015), in opdracht voor POD 
werden achtergestelde wijken onderzocht in verschillende agglomeraties. Het historische 
centrum van Sint-Niklaas is vrij welgesteld, zeker langs de assen die de Grote Markt met het 
station in het noorden en met de autoweg Antwerpen-Gent in het zuiden verbinden. De 
minder welstellende buurten bevinden zich rond deze as. In tegenstelling tot de grotere steden 
is de ruimtelijke segregatie echter veel beperkter in Sint-Niklaas. De sterke ruimtelijk spreiding 
van armoede komt ook naar voren in de gesprekken met de woonactoren in Sint-Niklaas.  

Tenslotte is het aantal thuislozen of daklozen heel moeilijk te kwantificeren. Er zijn dan ook 
geen exacte cijfers aanwezig over het aantal daklozen of thuislozen in Sint-Niklaas. In de 
gesprekken met welzijnsactoren werden thuisloosheid en dakloosheid wel aangehaald als 
probleem. Weten over hoeveel daklozen en thuislozen het gaat, wat hun kenmerken zijn en 
welke nodige begeleiding passend is, is echter de eerste stap om dakloosheid te bestrijden. 

 

 Conclusies 

Sint-Niklaas is een stad met een positieve demografische dynamiek. Dit is duidelijk waar te 
nemen in het stijgende bevolkingsaantal, dat zowel door een groeiend geboorteoverschot als 
door een toename in migraties (zowel binnenlands als internationaal) wordt bereikt. Net zoals 
in andere gemeenten stijgt het aandeel senioren en daalt het aandeel 27-60 jarigen. In 
tegenstelling tot de Vlaamse trend kent Sint-Niklaas wel een groot aandeel jongeren en 
kinderen (0-17 jaar). In de toekomst wordt zelfs een groei in het aantal twintigers-dertigers 
verwacht.  Het aandeel ouderen woont voornamelijk in het centrum van Sint-Niklaas, 
Nieuwkerken en Belsele. De 40-60 jarigen wonen voornamelijk buiten de stadskern. In de 
Stadrand Noord en in het centrum van de stad zien we een groot aandeel jonge gezinnen met 
kinderen. Tenslotte is de armoede sterk gestegen in Sint-Niklaas. Dit kunnen we 
onrechtstreeks bepalen doordat we zien dat de kansarmoede-index en het aantal leefloners 
stijgt, voornamelijk in de laatste jaren. Deze kansarme personen bevinden zich vaak net buiten 
het centrum. 

  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A
A

N
TA

L 
LE

EF
LO

N
ER

S

JAAR

Sint-Niklaas Aalst Mechelen Kortrijk



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 48 
 

3.3 Huishoudensprofiel in Sint-Niklaas 

Voor de opmaak van de huishoudensprofielen in Sint-Niklaas, wordt gekeken naar het aantal 
huishoudens en de huishoudensgrootte, alsook de evolutie hierin. De huishoudenstypes 
worden vervolgens in detail bestudeerd op verschillende schaalniveaus. Voor deze oefening 
worden de resultaten opnieuw vergeleken met andere centrumsteden als ook met andere 
relevante regio’s in Vlaanderen.  

  

 Aantal huishoudens 

Op 01.01.2017 telde Sint-Niklaas 32.116 huishoudens, wat neerkomt op een gemiddelde 
huishoudengrootte van 2,37. Deze gemiddelde huishoudensgrootte is vrij gelijkaardig aan het 
Vlaams gemiddelde (Tabel 11), maar de gemiddelde huishoudensgrootte ligt lager dan in de 
rest van het arrondissement Sint-Niklaas (2,41). De huishoudendichtheid verschilt niet van 
degene die kan worden gevonden in Mechelen, maar is hoger dan in Aalst en Kortrijk (Tabel 
12). De huishoudensdichtheid, getoond op Figuur 30, is het grootst in de kleine statistische 
sectoren en wijken in het centrum van de deelgemeente Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en 
Sinaai. Het beeld is vergelijkbaar met de kaart van de bevolkingsdichtheid.  
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Tabel 11: Aantal inwoners, huishoudens en huishoudensdichtheid in Sint-Niklaas en het arrondissement 
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest (2017; voor Vlaams Gewest: 2016) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 

 

Inwoners Huishoudens Dichtheid 

Sint-Niklaas 76.028 32.116 2,37 

Arr. Sint-Niklaas 248.489 103.085 2,41 

Oost-Vlaanderen 1.496.187 640..651 2,33 

Vlaams Gewest 6.516.011 2.773.651 2,35 

 

Tabel 12: Aantal huishoudens, inwoners en huishoudensdichtheid in Sint-Niklaas en in Aalst, Kortrijk en 
Mechelen (2017) (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 Private huishoudens Inwoners Dichtheid 

Sint-Niklaas 32.116 76.028 2,37 

Aalst 37.556 84.859 2,25 

Kortrijk 32.755 75.736 2,31 

Mechelen 36.138 85.665 2,37 

 

 

Figuur 30: Huishoudensdichtheid op het niveau van de statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: 
FOD-Economie, 2017). 
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 Huishoudensevolutie 

Het aantal huishoudens in Sint-Niklaas steeg van 28.920 naar meer dan 32.100 huishoudens over een 
tijdspanne van 12 jaar (Figuur 31

 

Figuur 31: Huishoudensevolutie in Sint-Niklaas (2004-2017) (Bron: FOD-Economie, Studiedienst van de 
Vlaamse Overheid, 2017) 

). In vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het arrondissement is 
de stijging in Sint-Niklaas minder groot (Figuur 32). De langzame stijging van het aantal 
huishoudens kan gelinkt worden aan een minder grote gezinsverdunning in Sint-Niklaas ten 
opzichte van Vlaanderen. De laatste jaren is echter een sterkere huishoudensstijging waar te 
nemen in Sint-Niklaas, waardoor de curve dichter bij het Vlaams gemiddelde komt te liggen.  

 

 

Figuur 31: Huishoudensevolutie in Sint-Niklaas (2004-2017) (Bron: FOD-Economie, Studiedienst van de 
Vlaamse Overheid, 2017) 
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Figuur 32: Huishoudensevolutie in Sint-Niklaas, het arrondissement, Oost-Vlaanderen en het Vlaams 
Gewest (2004-2016) (Bron: FOD-Economie, Studiedienst van de Vlaamse Overheid) 

 

De evolutie van de huishoudensgrootte is weergegeven in Figuur 33. Sint-Niklaas toont een 
quasi constante huishoudensgrootte tussen 2004 en 2016, wat opnieuw verklaard zou kunnen 
worden door een geringe gezinsuitdunning en de toename van grotere gezinnen in Sint-
Niklaas.  

 

 
Figuur 33: Evolutie van huishoudensgrootte in Sint-Niklaas, het arrondissement, Oost-Vlaanderen en het 
Vlaams Gewest tussen 2004 en 2016 (Bron: FOD-Economie, 2017) 

De grootte van de huishoudens dat het meest voorkomt in Sint-Niklaas is de 
tweepersoonshuishoudens (33,7%), gevolgd door het aantal eenpersoonshuishoudens (32,9%) 
(Figuur 34). De overige huishoudens bestaan uit drie over meer personen.  
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Tabel 13 geeft de huishoudenstypes weer volgens de LIPRO-typologie indeling. Het gezinstype 
“alleenwonend” is het meest voorkomende huishoudentype, gevolgd door de gehuwde paren 
zonder kind en de jonge gezinnen (gehuwde paren met minstens een minderjarig kind). 

 
Figuur 34: Absolute aantallen per huishoudensgrootte in 2016 (Bron: Algemene Directie Statistiek, FOD-
economie, 2017) 

 
 

Tabel 13: Aandeel per huishoudenstype in 2016 in Sint-Niklaas (Bron: Algemene Directie Statistiek, FOD-
economie, 2017) 

 

 

Op schaal van de deelgemeente (Figuur 35) zien we dat in de deelgemeente Sint-Niklaas er 
meer eenpersoonshuishoudens zijn dan tweepersoonshuishoudens, in tegenstelling tot in de 
andere deelgemeenten, waar tweepersoonshuishoudens het meest voorkomen. Verder is het 
aandeel drie- en vierpersoonshuishoudens hoger in Belsele, Nieuwkerken-Waas en Sinaai dan 
in Sint-Niklaas. Het aandeel vijfpersoonshuishoudens is daarentegen opnieuw hoger in de 
deelgemeente Sint-Niklaas.  
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Volgens de LIPRO-typologie maken de gehuwde koppels met en zonder kind(eren) een groot 
deel uit van de Sint-Niklase bevolking, vooral in de deelgemeenten Sinaai, Belsele en 
Nieuwkerken-Waas. Alleenwonenden wonen voornamelijk in de deelgemeente Sint-Niklaas.  

 

Figuur 35: Relatieve aantallen huishoudens in 2015 voor de verschillende deelgemeenten in Sint-Niklaas 
(Bron: Algemene Directie Statistiek, FOD-economie, 2017) 

 

 

We kijken verder op schaal van de statistische sector naar de ruimtelijke spreiding van de 
huishoudensgrootte (Figuur 36, Figuur 37, Figuur 39 en  

Figuur 40: Aantal 5+persoonshuishoudens per statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: 
FOD-Economie, 2017) 

). De eenpersoonshuishoudens leven voornamelijk in het centrum van de gemeente Sint-
Niklaas (Moerland, Stationswijk). In enkele statistische sectoren zijn meer dan de helft van de 
huishoudens eenpersoonshuishoudens (Fabiolapark, Sint-Niklaas – Markt). In de kernen van de 
andere deelgemeenten woont ook een groter aantal eenpersoonshuishoudens (38% in Belsele-
Centrum en Molenwijk en ongeveer 1/3de in Sinaai-Centrum en in Nieuwkerken-Waas-
Centrum). 
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Opvallend is dat de tweepersoonshuishoudens zich grotendeels buiten het centrum bevinden 
van Sint-Niklaas. De Markstraat, Spieveldstraat, Reinaert, Populieren en het Akker vertonen 
hoge aantallen van tweepersoonshuishoudens (meer dan 40%). Deze sectoren zijn 
voornamelijk gesitueerd in de noordelijke, oostelijke en zuidelijke stadsrand. Het is de grootste 
groep van de huishoudens, dus de kaart kleurt vrij rood.  

Het aantal driepersoonshuishoudens komt al minder voor in de deelgemeente Sint-Niklaas dan 
de een- en tweepersoonshuishoudens. Deze groep huishoudens woont buiten de kernen. Ook 
de vierpersoonshuishoudens wonen in het algemeen buiten de centra. Het aandeel 
huishoudens met 5 of meer personen is het hoogst in het zuiden van Belsele (Waterschoot: 
18% van de huishoudens bestaat uit 5 of meer personen). Ook in enkele centrumwijken zoals 
de Priesteragiewijk en Elisabethwijk is het aandeel huishoudens met meer dan 5 personen 
opnieuw hoger. 

 

 
Figuur 36: Aantal eenpersoonshuishoudens per statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 
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Figuur 37: Aantal tweepersoonshuishoudens per statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 

 

 
Figuur 38: Aantal driepersoonshuishoudens per statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 
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Figuur 39: Aantal vierpersoonshuishoudens per statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 

 

 

Figuur 40: Aantal 5+persoonshuishoudens per statistische sector in Sint-Niklaas (2015) (Bron: FOD-
Economie, 2017) 
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 Evolutie van de huishoudensgrootte en -type 

De evolutie van de huishoudensgroottes in Sint-Niklaas wordt afgebeeld in Figuur 41. Het 
aantal huishoudens bestaande uit 1 persoon en uit 5 of meer personen is sterk gestegen in 2016 
ten opzichte van 2004. De grote relatieve stijging van het aantal grote huishoudens is te wijten 
aan de kleinere aantallen ad sic. Er zijn in 2016 slechts 2.477 huishoudens met 5 of meer 
personen, in tegenstelling tot meer dan 10.000 eenpersoonshuishoudens. In absolute cijfers is 
er alleen tussen 2004 en 2016 reeds een stijging van 1.622 eenpersoonshuishoudens, het aantal 
huishoudens bestaande uit minstens 5 personen is in dezelfde periode gestegen met 200. Het 
aantal tweepersoonshuishoudens is gestegen met 523. Er is zelfs een lichte afname in het 
aantal driepersoonshuishoudens.  

 
Figuur 41: Evolutie van huishoudenstypes in Sint-Niklaas tussen 2010 en 2016 en absolute aantallen in 
2016 (Bron: Algemene Directie Statistiek, 2017; FOD-economie, 2017) 

 

Wanneer wordt opgedeeld naar gezinstypes (Figuur 42), is tussen 2004 en 2016 vooral een 
sterke stijging in het aantal niet gehuwde paren met (met 213,0%) of zonder kinderen (met 
34,5%) waar te nemen naast de gekende stijging in het aantal eenpersoonshuishoudens. Het 
aantal koppels met of zonder kinderen kent een lichte daling doorheen de tijd wat gedeeltelijk 
compenseert met de lichte daling van het aantal gehuwde koppels met kinderen. Dit resulteert 
in een toename van 326 gehuwde en niet gehuwde koppels met kinderen en een absolute 
toename van 262 gehuwde en niet-gehuwde koppels zonder kinderen. Het aantal 
eenoudergezinnen nam sterk toe met 453.  
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Figuur 42: Evolutie van huishoudenstypes in Sint-Niklaas tussen 2010 en 2016 en absolute aantallen in 
2016 (Bron: Algemene Directie Statistiek,2017; FOD-economie, 2017; Rijksregister via Oost-Vlaanderen in 
Cijfers, 2017) 

Op schaal van de statistische sector kunnen we het aandeel in verschillende types huishoudens 
vergelijken tussen 2009 en 2015 (Figuur 43). Over die zes jaar is er weinig veranderd in de 
spreiding van huishoudenstypes. Enkel de sterkere groei van eenpersoonshuishoudens in het 
centrum en de groei van tweepersoonshuishoudens in de stadsrand en de deelgemeenten 
Belsele, Sinaai en Nieuwkerken-Waas komen naar voren in deze beelden.  
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Figuur 43: Aantal een-, twee-, drie-, vier- en 5+-persoonshuishoudens per statistische sector in Sint-
Niklaas (2009-2015) (Bron: FOD-Economie, 2017) 
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 Conclusie 

In Sint-Niklaas stijgt het aantal huishoudens, maar minder sterk dan het (Oost-)Vlaams 
gemiddelde. Dit wijst op een tragere gezinsverdunning dan gemiddeld in (Oost-)Vlaanderen. 
De stad kent een relatief sterke stijging van het aantal grote huishoudens in de laatste 12 jaar. 
Daarnaast groeide het aantal een- en tweepersoonshuishoudens sterk aan. Wanneer we naar 
huishoudenstypes kijken, zien we een sterke stijging van het aantal niet-gehuwde koppels met 
of zonder kinderen, wat gelinkt kan worden aan het feit dat er minder koppels trouwen. 
Daarnaast zien we ook een sterke groei in het aantal eenoudergezinnen.  

Het grootste aandeel van de huishoudens in Sint-Niklaas zijn een- en 
tweepersoonshuishoudens. De eenpersoonshuishoudens wonen voornamelijk in het centrum 
van de deelgemeente Sint-Niklaas. Tweepersoonshuishoudens vestigen zich in de andere 
deelgemeenten of de rand van de deelgemeente Sint-Niklaas. Het aantal 
eenpersoonshuishouden groeide tussen 2009-2015 in het centrum, terwijl het aantal 
tweepersoonshuishoudens juist daalde in het centrum in deze periode. Ook de drie- en 
vierpersoonshuishoudens vestigen zich voornamelijk in de stadsrand. De hele grote gezinnen 
wonen grotendeels in het centrum van Sint-Niklaas.  
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3.4 Bevolkings- en gezinsprognoses 

In voorgaande secties kwamen reeds een aantal belangrijke vaststellingen en trends naar 
voren, zoals de vergrijzing, het positief migratiesaldo en de bevolkingsgroei. Indien deze trends 
zich verderzetten in de toekomst, zal dit een grote impact hebben op de vraag naar 
verschillende woningtypes en voorzieningen. Daarom wordt geopteerd om de 
bevolkingsprognoses te raadplegen.  

Op 28 februari 2018 kwamen de nieuwe bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen uit. 
Deze zijn raadpleegbaar op het schaalniveau van de gemeente. Het huishoudensaantal en 
inwonersaantal worden vanaf 2017 verder geëxtrapoleerd doorheen de tijd, tot 2035. Atelier 
Romain voert zelf een extrapolatie uit tot 2040 en 2050. We benadrukken hierbij natuurlijk dat 
de betrouwbaarheid verkleint in functie van de tijd. Voor de huishoudensgroottes en 
leeftijdscategorieën worden geen extrapolaties met aantallen uitgevoerd tot 2040 en 2050, 
omdat de aantallen te klein zijn en deze waarden variabel zijn. We geven wel een trend aan, die 
in de toekomst kan gevolgd worden.  

De bevolkingsprognoses geven een inzicht in het toekomstig aantal inwoners van Sint-Niklaas 
en de verdeling ervan naar leeftijdscategorieën. De resultaten van deze bevolkingsprognoses 
worden vervolgens vertaald naar een huishoudensprognose voor de stad. Die prognose laat 
bovendien ook toe het stijgend aantal huishoudens uit te splitsen volgens huishoudensgrootte.  

 

 Bevolkingsaantal 

De prognoses in Figuur 43 laten zien dat de bevolkingsstijging zich verder doorzet. Voor 2018 
wordt het inwoneraantal geraamd op 76.677 inwoners. Dit komt goed overeen met de 
daadwerkelijke bevolking op 01.01.2018: 76.670 inwoners.  

Tegen 2020 stijgt het inwoneraantal tot 77.969. In 2035 zien we 84.985 inwoners in Sint-
Niklaas. Wanneer die trend zich zou doorzetten, zou men het aantal bewoners tegen 2040 
voorzichtig kunnen ramen op zo’n 86.200 en tegen 2050 op 87.000. Hoe verder we in de 
toekomst gaan kijken, hoe minder nauwkeurig deze prognoses uiteraard zijn.  
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Figuur 44: Open bevolkingsprognoses 2018-2035 voor Sint-Niklaas (Bron: Studiedienst Vlaamse 
Overheid, 2018) 

 
Tabel 14: Bevolkingsprognoses, absolute en relatieve toename 

Jaar 
Aantal 

inwoners 
Toename 

t.o.v. 2018 

Relatieve 
toename 

t.o.v. 2018 

2018 76.670 / / 

2020 77.969 + 1.299 + 1,7% 

2025 80.866 + 4.196 + 5.5% 

2030 83.170 + 6.500 + 8,5% 

2035 84.985 + 8.315 + 10,8% 

2040 86.200 + 9.530 + 12,4% 

2050 87.013 + 10.343 + 13,5% 

 

 

Naar leeftijd toe zien we een stijging van alle leeftijdsgroepen in Sint-Niklaas: het aantal 
kinderen en het aantal 65-plussers in Sint-Niklaas stijgen daarbij het sterkst.  
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Figuur 45: Bevolkingsprognoses voor Sint-Niklaas naar leeftijdscategorie 2007-2027 (Bron: Studiedienst 
Vlaamse Overheid, 2018) 

Figuur 46 t.e.m. Figuur 49 zoomen nog dieper in op de sterkst groeiende leeftijdscategorieën 
om een  beter inzicht te verwerven naar de toekomstige omvang van woonondersteunende 
noden als crèches, basis-en secundair onderwijs, woonzorgcentra, levenslang thuis wonen of 
tussenoplossingen, etc.   

We zien voor de 0-2 jarigen een sterke stijging tot en met 2022, daarna zien we een 
stabilisering. Het aantal 5-12 jarigen stijgt meer geleidelijk doorheen de tijd.  Het aantal 12-18 
jarigen zal tussen 2018 en 2025 een sterke stijging kennen. Daarna zien we wee een afvlakking, 
die gevolgd wordt door een stijging vanaf 2033. Het aantal 80-plussers zal pas van 2024 een 
sterke stijging kennen die zich doorzet tot 2035. 

 
Figuur 46: Prognose voor het aantal 0-2 jarigen in Sint-Niklaas (Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid, 
2018) 
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Figuur 47: Prognose voor het aantal 5-12-jarigen in Sint-Niklaas (Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid, 
2018) 

 

Figuur 48: Prognose voor het aantal 12-18-jarigen in Sint-Niklaas (Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid, 
2018) 

 

Figuur 49: Prognose voor het aantal 80-plussers in Sint-Niklaas (Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid, 
2018)  
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 Huishoudens 

Figuur 50 illustreert dat voor wat het aantal huishoudens betreft eveneens een verdere stijging 
zich doorzet. Verwacht wordt dat tegen eind 2018 de stad Sint-Niklaas zo’n 32.362 gezinnen 
telt en dit aantal neemt tegen 2020 verder toe tot 32.914. Tegen 2020 komen 552 huishoudens 
bij. Wanneer deze trend zich door zou zetten, zou het aantal gezinnen op de langere termijn 
geschat kunnen worden op ca. 36.500 in 2040 en ca. 37 200 in 2050 (zie Tabel 15).  

 

Figuur 50: Prognose aantal huishoudens Sint-Niklaas 2017-2027 (Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid, 
2018) 

 

Tabel 15: Overzicht toename aantal huishoudens Sint-Niklaas (Bron: Studiedienst Vlaamse Overheid) 

 

Figuur 52 tonen hoe deze bijkomende gezinnen zich verdelen naar huishoudensgrootte en dit 
doorheen de tijd. De huishoudensstijging laat zich voornamelijk zien in een toenemend aantal 
kleine huishoudens (1 en 2 persoonshuishoudens), maar opmerkelijk genoeg stijgen de ‘grotere 
huishoudens’ ook, wat zeker extra aandacht verdient. Concreet voorzien de prognoses tegen 
2.035 een stijging van 1.451 eenpersoonshuishoudens, 1.116 tweepersoonshuishoudens, 166 
driepersoonshuishoudens, 343 vierpersoonshuishoudens en 418 vijf- of meer 
persoonshuishoudens.  
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Figuur 51: Huishoudensprognose voor Sint-Niklaas tot  2035 en 2050 naar grootte huishouden (Bron: 
Studiedienst Vlaamse Overheid) – aantallen zijn aangeduid voor het jaar 2018 en het jaar 2035 

 

Figuur 52: Prognose absoluut aantal huishoudens voor Sint-Niklaas, vergelijking 2018-2035 (Bron: 
Studiedienst Vlaamse Overheid, 2018) 
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4 Woonaanbod  

In dit onderdeel komt de aanbodzijde aan bod, met name de huidige woningen en 
onbebouwde gronden die in Sint-Niklaas aanwezig zijn. We gaan na hoeveel woningen 
leegstaan binnen het huidige woonpatrimonium. Verder bestuderen we naar het aantal 
vastgoedtransacties en vastgoedprijzen op de Sint-Niklase woningmarkt. In dit onderdeel 
worden de recente en toekomstige (sociale) woonprojecten toegevoegd die het aanbod in 
Sint-Niklaas verder hebben uitgebreid of zullen uitbreiden in de nabije toekomst.  

Het woonaanbod wordt bepaald door het aantal leegstaande woningen, het aantal 
onbebouwde percelen in het woongebied en het aantal nieuwe woonprojecten.  De analyse 
van de woonomgeving gebeurt op basis van gegevens van FOD Economie (Belstat), de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering en informatie aangereikt door de stadsinstellingen van 
Sint-Niklaas, alsook het OCMW en het SVK Waasland. 

 

4.1 Algemene statistieken 

 Beschikbare woningvoorraad 

In 2017 telde Sint-Niklaas 34.566 wooneenheden. Dit zijn er 4,0% meer dan in 2012 en 11,1% 
meer dan in 2004 (FOD-Economie, 2017). Deze stijging is lager dan het Oost-Vlaams 
gemiddelde, waar respectievelijk een groei van 8,3% en 13,3% werd opgemeten. 

4.1.1.1 Ruimtelijke spreiding van leegstaande woningen 

De stad Sint-Niklaas beschikt over een eigen inventaris over leegstand en verwaarlozing. In 2017 stonden maar liefst 609 
leegstaande woningen op de inventaris. 125 woningen werden onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard. De inventaris 
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van leegstaande woningen is op de volgende kaart afgebeeld (Figuur 53

 

Figuur 53: Inventaris van de leegstaande woningen in Sint-Niklaas in 2017 (Bron: Stad Sint-
Niklaas, 2017)). Op Figuur 54 zien we de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. 
De grootste concentratie van leegstaande woningen situeert zich in de stadskern, waar de 
woningdichtheid ook het hoogst is.  
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Figuur 53: Inventaris van de leegstaande woningen in Sint-Niklaas in 2017 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

 
Figuur 54: Inventaris van de onbewoonbaar/ongeschikt verklaarde woningen in Sint-Niklaas in 2017 (Bron: 
Stad Sint-Niklaas, 2017) 
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4.1.1.2 Leegstand en vrijstellingen in cijfers  

De vorige figuur toont niet de leegstandsduur, noch het aantal woningen die vrijstellingen op 
de leegstandsbelasting ontvangen. Voor het jaar 2016 hebben we meer gedetailleerde cijfers 
die ons hierover meer vertellen. In totaal stonden in 2016 416 woningen en appartementen 
leeg. De meeste woningen stonden in het jaar 2016 twee jaar op de inventaris. Van deze 416 
leegstaande woningen kregen maar liefst 268 (64,4%) een vrijstelling.  

Er zijn verschillende redenen waarom de eigenaar van de woning recht heeft op een vrijstelling 
van de leegstandbelasting:  

- Ramp 

- Verblijf in een ouderenvoorziening 

- Overmacht 

- Bouwvergunning voor inventarisatie 

- Bouwvergunning na inventarisatie 

- In handen van een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvoor renovatieplannen 
kunnen worden aangetoond 

- Renovatie-,verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden 

- Recent aangekochte woningen 

- Andere redenen (bijvoorbeeld overlijden van de bewoner)  

- Reden onduidelijk 

 

 

Figuur 55: Aantal woningen op de leegstandinventaris in het jaar 2016, met en zonder een vrijstelling 
(Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 
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Voor een groot aandeel van de leegstaande woningen is er een vrijstelling van 
leegstandsbelasting omwille van een van bovenstaande voorwaarden (Figuur 56). Een groot 
aantal leegstaande woningen wordt gerenoveerd of aangepast. Andere woningen zijn 
vrijgesteld van heffingen omdat ze recent werden aangekocht. De derde meest voorkomende 
reden is dat er een bouwvergunning is vastgelegd voor of na de inventarisatie. Overige 
oorzaken waardoor er vrijstelling is vrijgegeven (ramp, overmacht, in handen van sociale 
huisvestingsmaatschappij, ouderenvoorziening, verzegeling/gerechtelijke procedure) komen in 
minder grote hoeveelheden voor in Sint-Niklaas. Omdat er slechts een klein deel van het 
woonpatrimonium langdurig leegstaat en waarbij geen vrijstelling van toepassing is, stellen we 
vast dat leegstaande woningen slechts een kleinere bijdrage leveren tot het vergroten van het 
toekomstig woonpotentieel (Figuur 55 en Figuur 56).  

 

Figuur 56: Vrijstellingen van de leegstandsbelastingen in het jaar 2016 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

Bijgevolg kregen 148 woningen een heffing in 2016. Dit resulteerde in een heffingsbedrag van 
543.750 euro. Dit bedrag kan worden vrijgemaakt om woonkwaliteit en betaalbaarheid verder 
te garanderen in Sint-Niklaas.  
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 Eigendomsverdeling 

Er werd reeds in het vorige woonplan aangehaald dat betaalbaarheid een probleem is dat zich 
manifesteert op de private huurmarkt. In Sint-Niklaas waren er in 2011 21.766 huurders, 
overeenkomend met 29,93% van de bevolking. Ze wonen in de 11.025 huurwoningen die Sint-
Niklaas telt. De teller van het aantal sociale huurders in Sint-Niklaas op het einde van 2016 
stond op 1.756 (VMSW, 2016). 67,60%  is eigenaar in Sint-Niklaas. Uit Tabel 16 blijkt dat het 
aantal eigenaars is gestegen ten opzichte van 2001, maar nog altijd veel lager is dan het 
Vlaams, provinciaal en arrondissement gemiddelde. Recentere informatie over het aantal 
huurders en huurwoningen is niet voor handen. 

 

Tabel 16: Eigenaars (in %) in 1991, 2001 en 2011 (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 Sint-Niklaas Arrondissement Provincie Vlaanderen 

1991 63,05 66,73 66,83 68,28 

2001 64,81 69,67 70,58 71,96 

2011 67,60 72,02 72,49 74,16 

 

Het grootste aandeel huurders is terug te vinden in het centrum van de deelgemeente Sint-
Niklaas. In de andere deelgemeenten is meer dan drie kwart van de bevolking eigenaar (Tabel 
17).  

 

Tabel 17: Eigendomsverdeling (in %)  in Sint-Niklaas en de deelgemeenten in 2011 (Bron: FOD-Economie, 
2017) 

                                                                     Eigenaars Huurders Andere 

Sint-Niklaas 62,34 35,05 2,61 

Nieuwkerken 79,21 19,10 1,69 

Sinaai 81,37 15,99 2,64 

Belsele 79,02 18,90 2,08 

 

Het aantal huurders staat ook afgebeeld per statistische sector in Figuur 57. In het centrum van 
Sint-Niklaas (Sint-Niklaas – Markt; Westerbuurt) en het centrum van de andere 
deelgemeenten, - voornamelijk in Belsele - , wonen er relatief veel huurders.  
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Figuur 57: Aantal huurders in Sint-Niklaas per statistische sector (2011) (Bron: FOD-Economie, 2017) 
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4.1 Vastgoed verkopen en transacties 

 Bouw- en verkoopactiviteiten 

Het aantal uitgereikte bouwvergunningen in Sint-Niklaas wordt getoond op Figuur 58. Voor de 
renovaties van woongebouwen, is het aantal vergunningen quasi constant gebleven tussen 
2004 en 2016 (tussen de 150-200 vergunningen). Het aantal vergunningen voor 
nieuwbouwappartementen is sterk gestegen in 2013 en 2014, alsook de vergunningen voor 
nieuwbouw woonhuizen. Deze curves volgen tussen 2004 en 2015 een gelijkaardige trend. 

 
Figuur 58: Evolutie van het aantal uitgereikte bouwvergunningen in Sint-Niklaas (2004-2015) (Bron: 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 

 

Het aantal transacties wordt onderverdeeld in woonhuizen, appartementen, bouwgronden en 
villa’s (Figuur 59).  

In de onderstaande figuur zien we dat het aantal verkochte woonhuizen meer dan het dubbel 
bedraagt van de andere soorten woningen. Het aantal verkochte woonhuizen blijft redelijk 
stabiel doorheen de tijd, met een recente daling in de laatste drie jaar tot 500 verkochte 
woonhuizen in 2016. Het aantal verkochte villa’s ligt veel lager dan de verkochte 
appartementen en woonhuizen, maar er is een lichte stijging waar te nemen over deze periode, 
van 75 transacties in 2004 tot 112 verkochte villa’s en bungalows in 2016. Er is ook een stijging 
zichtbaar in het aantal verkochte appartementen, met uitzondering van het laatste jaar, waar 
opnieuw een afname zichtbaar is. In 2016 werden 209 appartementen verkocht in Sint-Niklaas, 
iets meer dan de 192 in 2004. Het aantal verkochte bouwgronden (84 in 2016) kent een afname 
ten opzichte van 2004 en is relatief stabiel gebleven vanaf 2007. Na 2014 is geen data meer 
beschikbaar voor het aantal verkochte bouwgronden in Sint-Niklaas.  
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Figuur 59: Aantal transacties in Sint-Niklaas onderverdeeld naar type (Bron: FOD-Economie, 2017) 
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 Vastgoedprijzen 

De vastgoedprijzen zijn gebaseerd op data van het Kadaster van de FOD Financiën. De 
absolute aantallen vertonen een vertekend beeld van de betaalbaarheid van een woningmarkt 
maar de cijfers zijn een goed middel om Sint-Niklaas te vergelijken met andere gemeenten, 
provincies en het Vlaams Gewest. De prijzen in Sint-Niklaas zijn sinds 2004 fors gestegen 
(Figuur 60), alsook in andere centrumsteden. De verkoop van villa’s kent grotere fluctuaties, 
daar er kleinere aantallen villa’s worden verkocht. Tussen 2009-2010 is een duidelijke stijging 
waarneembaar bij de verkoop van villa’s. De prijzen van de woonhuizen en deze van 
appartementen liggen dicht bij elkaar in 2016. De prijzen van woningen in Sint-Niklaas zijn 
verdubbeld, de appartementsprijzen zijn sinds 2004 gestegen met 40%.   

 
Figuur 60: Prijzen van vastgoed in Sint-Niklaas (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

Hoewel Sint-Niklaas, Kortrijk, Aalst en Mechelen (Figuur 61) in 2004 nog gelijkaardige 
woonhuisprijzen (tussen de 90.000 en 100.000 euro) hadden, liggen de prijzen van 2016 verder 
uiteen. Mechelen heeft de hoogste woonhuisprijzen, gevolgd door Sint-Niklaas, Aalst en 
Kortrijk. Voor appartementen betalen mensen in 2016 in Sint-Niklaas minder dan in de andere 
regionale steden. De lagere prijzen voor appartementen kunnen verklaard worden door het 
grote aanbod in Sint-Niklaas.  
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Figuur 61: Prijzen van woninghuizen (boven) en appartementen (beneden) in centrumsteden in 
Vlaanderen, inclusief Sint-Niklaas (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 

De gemiddelde prijzen in Sint-Niklaas liggen lager voor appartementen en woonhuizen dan in 
de gemeenten rondom Sint-Niklaas (Tabel 18). De prijzen van appartementen en villa’s stijgen 
veel minder snel dan in de buurtgemeenten en het gemiddelde in Vlaanderen. Villa’s zijn duurder 
in Sint-Niklaas dan in Sint-Gillis-Waas en Temse, maar goedkoper dan in Beveren, Kortrijk, 
Mechelen en het Vlaams gemiddelde. Bouwgronden zijn duurder dan in de omliggende 
gemeenten en dan het gemiddelde op het schaalniveau van Oost-Vlaanderen en Vlaanderen.  
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Tabel 18: Evolutie van woningprijzen in EURO in Sint-Niklaas, omliggende gemeenten, centrumsteden en 
het Vlaams en Oost-Vlaams gemiddelde tussen 2004 en 2016 (Bron: FOD-Economie, 2017) 

 Appartementen Woonhuizen Villa’s en bungalows 

 2004 2016 Verschil 

(%) 

2004 2016 Verschil 

(%) 

2004 2016 Verschil 

(%) 

Sint-Niklaas 130.649 184.372 141,1 96.887 205.583 212,2 315.203 359.927 114,2 

Beveren 137.773 224.412 162,9 116.742 227.942 195,3 243.982 363.585 149,0 

Sint-Gillis-Waas 108.971 203.429 186,7 109.338 218.557 199,9 272.331 343.975 126,3 

Temse 125.147 261.890 209,3 95.738 222.339 232,2 267.987 348.958 130,2 

Aalst 117.787 234.819 199,4 98.265 197.269  200,8 270.498 358.943 132,7 

Kortrijk 122.122 205.044 167,9 92.483 182.644 197,5 355.020 454.133 127,9 

Mechelen 98.103 224.148 229,5 93.079 230.214 247,3 245.920 381.217 155,0 

Arr. Sint-Niklaas 132.441 210.290 158,8 104.265 213.048 204,3 278.342 350.304  125,9 

Oost-Vlaanderen 123.206 227.377  184,6 102.681 218.850 213,1 280.565 364.043 129,8 

Vlaanderen 128.810 227.923 176,9 109.719 228.589 208,3 301.586 374.741 124,3 

 

  



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 79 
 

4.2 Nieuwe en recente woonprojecten   

Sinds de opmaak van het vorige woonplan zijn een aantal nieuwe woonprojecten gerealiseerd, 
in studie en/of in ontwikkeling gebracht. Er is een oplijsting gemaakt door de stad Sint-Niklaas 
van woonprojecten waarbij alle projecten met minstens 10 woongelegenheden in rekening 
worden gebracht sinds 2012 (Tabel 20, Tabel 21 en Tabel 22). De ruimtelijke spreiding van de 
projecten worden getoond op een puntencentrumlaag in Figuur 62.  

Binnen de woonprojecten tussen 2012 en 2017 zijn 1 259 nieuwe woningen gerealiseerd. 1217 
woningen zijn in 2017 in ontwikkeling en 2963 zijn in onderzoek (Tabel 19). In de kernen gaat 
het meestal over kleinere woonprojecten, terwijl in de stadsrand en buitengebied grotere 
woonprojecten werden opgezet.  

 

Figuur 62: Alle recente woonprojecten in Sint-Niklaas sinds 2012 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

Tabel 19: Aantal nieuwe woongelegenheden gerealiseerd na 2012 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 
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Tabel 20: Uitgevoerde projecten tussen 2012-2017 met meer dan 10 woongelegenheden; (Bron: Stad 
Sint-Niklaas, 2017)                

  

Uitgevoerde projecten tussen 2012-2017 Aantal
Waarvan 
sociaal

Type
*

Stationsproject fase 2 41 I

Bobijnhof 86 86 I

Jef Burmpark 43 I

Waeslandiapark 71 12 I

Stationsstraat (Hof 17) 15 I

Knaptandstraat (app.) 23 I

Westerlaan/Westerstraat (app.) 16 I

Pastoor De Meerleerstraat (app.) 21 I

Breedstraat (app.) 10 I

Zwijgershoek (app.) 12 12 V

Dahlia-Madeliefjesdreef 28 28 V

Filteint (grotendeels gerealiseerd) 93 32 I

Totaal Stadskern 593 263

Lijnzaadstraat 33 U

Vijfstraten (app.) 18 U

Brugsken (app.) 10 U

Vlyminckshoek (app.) 11 U

Heistraat (ass.) 45 U

Houten Schoen (app.) 30 U

Rootputstraat (grotendeels gerealiseerd) 227 54 U

Watermolenwijk II (grotendeels gerealiseerd) 155 109 U

Clementwijk fase 1 (deels gerealiseerd) 67 U

Houtduifstraat (deels gerealiseerd) 8 U

Totaal Stadsrand 604

Belsele:

Marktstraat (app.) 13 U

Populierenwijk (deels gerealiseerd) 24 13

Sinaai:

Meulhof 18 U

Maricolenstraat (deels gerealiseerd) 7

Totaal deelkernen 62

TOTAAL Sint-Niklaas

DEELKERNEN

1259

STADSRAND

Den Beenaert (Plezantstraat – Heistraat – Wegvoeringsstraat) 134 93 I

STADSKERN
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Tabel 21: Projecten in ontwikkeling in 2017 met meer dan 10 woongelegenheden (app. = appartementen) 
(Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 
  

Projecten in ontwikkeling Aantal Waarvan sociaal Type*

VTS-site 63 20 I

Steenbeekhof 41 I

Kokkelbeekplein 45 V

Koklenberghof (Houtwerf) 57 I

Stationsstraat 112-122 16 I

O.-L.-Vrouwstraat 13 I

Mgr. Stillemansstraat (app.) 21 I

Filteint 66 I

De Weverij 210 I

Totaal Stadskern 532 20

Rootputstraat (grotendeels gerealiseerd) 44 16 U

Watermolenwijk II 74 19 U

Clementwijk fase 1 (deels gerealiseerd) 333 174 U

Houtduifstraat 16 U

Sparrenhofstraat (app.) 35 U

Kleine Breedstraat (app.) 22 22 U

Passtraat 46 U

Hertjen 31 U

Hertjen (app.) 11 U

Totaal Stadsrand 612 231

Belsele:

Populierenwijk 49 20 U

Sinaai:

Maricolenstraat (deels gerealiseerd) 24 U

Totaal deelkernen 73 20

TOTAAL Sint-Niklaas

*Vervangingsbouw (V) Inbreiding (I) Uitbreiding (U)

73

1217

532

STADSRAND

612

DEELKERNEN

STADSKERN
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Tabel 22: Projecten in onderzoek in 2017 met meer dan 10 woongelegenheden (app. = appartementen) 
(Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

Projecten in onderzoek raming Waarvan sociaal Type*

Lindenstraat/ Antwerpsesteenweg 320 I

Gerdapark 28

Rollierssite 80 I

Veldstraat/Kalkstraat 75 V

Walburgstraat/Kalkstraat 30 I

Stationsomgeving Noord nog te bepalen V

Paterssite 40 13 I

Hendrik Heymanplein 58 I

Totaal Stadskern 631 13

Bellestraat-Zonneken 700 U
De Winningen 325 20? U
Dillaartwijk III 500 U

Driegaaienhoek/Smisstraat 78 U

Gentse Baan (ass.) 86 U
Sparrenhofstraat 21 U
Nieuwe Molenstraat 97 U
Clementwijk fase 2 300 67 U
Totaal Stadsrand 2107

2107

DEELKERNEN

Belsele:

Heiakker 35

Dekpriem (Bookmolenstraat) 26

Sinaai:

Vleeshouwerstraat 64 6

Nieuwkerken

Wallenhofwijk (Nieuwkerken-Waas) 100 14 U

Totaal deelkernen 225

225

TOTAAL Sint-Niklaas 2963

*Vervangingsbouw (V) Inbreiding (I) Uitbreiding (U)

STADSRAND

631

STADSKERN
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 Vergelijking met het woonplan 2012 

In het woonplan van 2012 werden verschillende woonprojecten vermeld die in aanvraag 
stonden, die nog te ontwikkelen waren of waarbij nog studies liepen. Per woonproject werd, 
indien gegevens beschikbaar waren, een schatting gegeven van het aantal woongelegenheden 
per project. Ook werd voor overige potentiële locaties voor toekomstige woonprojecten in 
sommige gevallen een schatting gemaakt van het aantal wooneenheden. In Tabel 23 worden 
de woongelegenheden vergeleken met de huidige situatie.  

Bij een aantal projecten worden minder woongelegenheden gerealiseerd dan in het woonplan 
van 2012 werd beoogd. Het gaat om het afgewerkte project in de Nieuwstraat en het 
Kokkelbeekplein. Bij andere woonprojecten werd een groter aantal woongelegenheden 
gepland of verwezenlijkt. Voor de afgewerkte projecten gaat het om een extra 25 
woongelegenheden (Bobijnhof, Zwijgershoek en Waeslandia fase 2). In totaal gaat om een 
extra 189 woongelegenheden voor dezelfde projecten die in het woonplan van 2012 werden 
vermeld. Het woonproject in de Lindenstraat/Antwerpsesteenweg werd uitgebreid met maar 
liefst 240 woningen boven op de 80 die in 2012 gepland stonden. Omwille van de uitbreiding 
werd dit project ook niet meegenomen in het eindtotaal. Enkele potentiële woonlocaties 
werden opgegeven in 2012 (zonder aantal woongelegenheden), maar komen niet voor in de 
data over projecten in 2017. Het gaat om het binnengebied Houtbriel en de braakliggende 
terreinen Gemeenschapsonderwijs achter Tereken. 

In 2012 ging het in totaal om 3.455 woningen die gepland/in aanvraag/te ontwikkelen of als 
potentiële woonlocatie konden dienen. In 2017 ging het om 3 884 woongelegenheden voor 
dezelfde projecten. Onderaan in Tabel 23 geven we ook de meest recente woonprojecten mee, 
op sites waarvan in het eerdere woonplan nog geen sprake was.  
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Tabel 23: Vergelijking van de aantal woongelegenheden in het woonplan van 2012 en de huidige situatie in 2017 (Bron: Stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

2012 Waarvan sociaal 2017 Waarvan sociaal Gerealiseerd Verschil

In studie/aanvraag/te ontwikkelen in woonbeleidsplan 2012

Stationsproject fase 2 41 41 X 0

Stadszalen (Bobijnhof) 82 82 86 86 X 4

Waeslandia (fase 1) 48 48 X 0

Nieuwstraat (Jef Burmpark) 44 0 43 X -1

Ververij (De Weverij) 179 210 53 31

VTS 59 21 63 20 4

Houtwerf (Koklenberghof) 51 57 6

Terreinen FC Gerda/ Gerdapark 28 28 0

Dillaartwijk II 46 12 46 X 0

Clementwijk 695 238 700 241 deels 5

Tortelduifstraat (Houtduifstraat) 24 6 24 0

Vijfstraten - Vlasstraat (Rootputstraat) 250 84 271 70 grotendeels 21

Bellestraat/Zonneken 700 700 0

De Winningen 300 325 20 25

Hoge Bokstraat - Watermolenwijk II 237 110 229 128 deels -8

Populierenwijk II (BEL) 73 33 73 33 deels 0

Wijnveld (SIN) (Meulhof) 18 4 18 X 0

Vleeshouwerstraat- Hooimanstraat (SIN) (Maricolenstraat) 23 31 8

Heihoekstraat III (NIEUW) 9 9 X 0

Wallenhofwijk (NIEUW) 100 100 14 0
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2012 Waarvan sociaal 2017 Waarvan sociaal Gerealiseerd Verschil

Potentiële woonlocaties 2012

Van Landeghemstraat - Passtraat - Houten Schoen 46 deels

Binnengebied Houtbriel

site vroegere Normaalschool (Rolliersite) 80

Stationsomgeving Noord  te bep.

Achterkant Zwijgershoek 50 60 X 10

Waeslandia fase 2 (Waeslandiapark) 60 71 12 X 11

Lindenstraat – Antw Steenweg 80 320 240

Clementwijk fase 2 - west (Dillaartwijk III) 500

site Filteint 100 159 32 deels 59

Lepelhoekstraat – Sparrenhofstraat - Berkenlaan 20 21 1

Voormalige Aldisite in de Nieuwstraat (Steenbeekhof) 41

Dahliaweg-Madeliefjesdreef 28 28 28 X 0

Braakliggende terreinen Gemeenschapsonderwijs achter Tereken

Driegaaienhoek/Smisstraat 60 78 18

Kokkelbeekplein 50 45 -5

2012 Waarvan sociaal 2017 Waarvan sociaal Gerealiseerd Verschil

Nieuwe projecten

Veldstraat/Kalkstraat 75

Walburgstraat/Kalkstraat 30

Hendrik Heymanplein 58

Paterssite 40 13

Gentse Baan (ass.) 86

Heiakker (Belsele) 35

Dekpriem (Belsele) 26

Nieuwe Molenstraat 97
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4.3  Private huurmarkt 

De huurprijs voor een woning in Sint-Niklaas is 4% goedkoper dan het Vlaams gemiddelde 
(Steunpunt Wonen, 2017). Huren in Sint-Niklaas is daarmee goedkoper dan Antwerpen en 
Gent, Temse, Kruibeke en Beveren. In 2016 bedroeg de gemiddelde huurprijs van de leden van 
de huurdersbond in het Steunpunt Waasland 547,86 euro voor een appartement en 541,24 euro 
voor een rijwoning. Het zijn de laagste prijzen van alle steunpunten en huurdersbonden in 
Vlaanderen. Gedetailleerde kwantitatieve data over de private huurmarkt ontbreekt echter in 
Vlaanderen.  

Uit de gesprekken met de verschillende actoren in het veld – zowel vastgoedmakelaars als 
sleutelfiguren binnen de welzijnssector – blijkt dat alhoewel cijfers aangeven dat de 
gemiddelde huurprijzen betaalbaar zijn, in de praktijk het segment dat betaalbaar en 
kwaliteitsvol is binnen de private huurmarkt te beperkt is. Dit in tegenstelling tot de 
koopmarkt, die relatief betaalbaar geacht wordt, en waarbij in de praktijk minder problemen 
voorkomen.  

Veel personen komen net niet in aanmerking voor een sociale woning, of staan op de wachtlijst 
voor een sociale woning, maar hebben moeilijkheden om een betaalbare woning te vinden op 
de private huurmarkt. Daar vallen veel jongeren en alleenstaande ouders met kinderen onder. 
Er zijn bovendien lange wachttijden voor sociale huurwoningen, tot 4-5 jaar. De personen die in 
aanmerking komen voor een sociale huurwoning moeten gedurende deze periode beroep doen 
op de private huurmarkt, die een stuk duurder is dan de sociale huurmarkt. Om tegen te gaan 
dat personen met inkomensproblemen terecht in woningen van slechte kwaliteit of slachtoffer 
worden van huisjesmelkerij, voert het OCMW preventieve woningcontroles uit. Het OCMW en 
CAW kan kwetsbare personen tijdelijk opvangen in nood- en transitwoningen. De tijdelijke 
woningen zijn echter eerder een wachtkamer voor deze mensen die op zoek zijn naar een 
kwaliteitsvolle en betaalbare woning.  

Omwille van de krappe betaalbare huurmarkt kan de verhuurder selectief tewerk gaan en 
kiezen eigenaars-verhuurders voor de optie die volgens hun het minste risico’s met zich 
meebrengen (bv. eerder ouderen dan jonge huurders of huishoudens met een hoger inkomen). 
Er zijn reeds een aantal manieren waarop de stad discriminatie wil aanpakken (diversiteitsplan 
2015-2019, een actieve Unia in Sint-Niklaas, IMMO-kantoren die antidiscriminatief te werk 
gaan, etc.), maar omwille van het beperkte aanbod van  de betaalbare sectie binnen het private 
huuraanbod, is het niet mogelijk om de selectiviteit op deze manier terug te dringen.  

Alhoewel het aanbod aan betaalbare huurwoningen te krap is op de huidige woonmarkt, is 
door de groei van recente woonprojecten het aantal appartementen op de huurmarkt sterk 
gestegen in Sint-Niklaas. De diversiteit binnen het aanbod appartementen is echter vrij klein. 
De meeste nieuwe huurappartementen hebben enkele slaapkamers en zijn daarom 
voornamelijk toegankelijk voor enkele doelgroepen (bv. starters en empty nesters). Het 
aanbod van (rij)huizen en appartementen voor de grotere huishoudens is beperkter.  

In het jaarrapport van 2016 van de Vlaamse huurdersbonden komt naar voren dat het grootste 
aandeel contracten in het Waasland 3-jaarscontracten zijn. De huurdersbonden kaarten aan 
dat kortlopende huurovereenkomsten nadelig zijn voor de huurder, zowel vanuit het oogpunt 
van woonzekerheid als van woonmobiliteit. Bij een negenjarig huurcontract kan de huurder de 
huurovereenkomst te allen tijde opzeggen met drie maanden opzeg. Dit is niet mogelijk bij 
kortere contracten tot 3 jaar. Indien in de eerste drie jaar de huurder van een 9-jaarscontract dit 
contract wenst te verbreken, moet hij wel een opzegvergoeding van negen maanden huur 
betalen en daarenboven komt een opzegtermijn van zes maanden.   
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4.4 Sociaal aanbod 

 Huidig aandeel: bestaand aanbod 

Tegen het einde van 2016 was de sociale huurmarkt in Sint-Niklaas goed voor 1.817 sociale 
huurwoningen (VMSW, 2017), een stijging van 9,6% ten opzichte van 2012. Van deze 1.817 
stonden er in 2016 61 woningen of 3,4% leeg. Bij 54 van de 61 woningen ging het om 
structurele leegstand (VMSW, 2017). 

Het sociaal woonaanbod in Sint-Niklaas wordt voornamelijk gevormd door de 
huisvestingsmaatschappijen Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) en de 
Waasse Landmaatschappij (WLM). Het aanbod van het sociaal verhuurkantoor (SoVeKa) 
Waasland in Sint-Niklaas is sterk gestegen de laatste jaar. Er zijn naast deze nog enkele kleine 
spelers: de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren en de Gewestelijke 
maatschappij voor Volkswoningen Sint-Gillis-Waas. Het aanbod vanaf 2012 van SNMH en 
WLM wordt voorgesteld in Figuur 63. Het aanbod bevindt zich voornamelijk in de centra.   

 

 

Figuur 63: Recent (sinds 2012) en toekomstig aanbod aan sociale woningen in Sint-Niklaas (Bron: Stad 
Sint-Niklaas, 2017) 
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4.4.1.1 Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 

De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting beschikt over het grootste aanbod van 
sociale huurwoningen in Sint-Niklaas. De SNMH heeft maar liefst 1.784 woongelegenheden in 
eigendom (SNMH.be, 2017).  

 

Wachttijden 

Volgens de huisvestingsmaatschappij bedraagt de wachttijd voor een appartement met 1 
slaapkamer 64 maanden, voor een appartement met 2 slaapkamers 53 maanden en een 
appartement met 3 slaapkamers 60 maanden. De wachttijd geeft het beste de vraag naar 
sociale woningen aan. Aangezien kandidaat-huurders tot meer dan 5 jaar moeten wachten op 
een sociale woning, is het duidelijk dat er een tekort is in het sociale aanbod.  

De vraag naar woningen in de vennootschap blijft groot. In 2016 waren er 691 nieuwe of 
heropende inschrijvingen, wat een stijging is ten opzichte van 2015 (609) en 2014 (545) 
(Jaarverslag, 2016). Een van de redenen is de stijging van de instroom van Syrische gezinnen op 
de wachtlijst. Door deze nieuwe inschrijvingen, is het totaal aantal kandidaat-huurders 
gestegen van 2.688 in 2015 naar 3.131 in 2016. Vooral appartementen en huizen met 1 
slaapkamer zijn populair onder de kandidaat-huurders.  

In Tabel 24 worden het aantal toewijzingen per jaar getoond. Het aantal toewijzingen is 
ongeveer dubbel zo groot als het aantal plaatsen. Dit wil zeggen dat voor elke huurwoning 2 
personen moeten gecontacteerd worden. Het aantal personen op de wachtlijst wordt getoond 
en op deze manier wordt per jaar een gemiddelde wachttijd berekend.  

 

Tabel 24: Aantal toewijzingen, plaatsen, de totale wachtlijst per jaar (2012-2016) door de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting (Bron: SNMH.be, 2017) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal toewijzingen 180 269 308 362 137 

Aantal plaatsen 71 123 146 162 67 

Totale wachtlijst 2.188 2.381 2.595 2.688 3.131 

 

Toewijzingsreglement 

Het doelgroepenplan 70+ kadert binnen het gemeentelijk toewijzingsreglement. Kandidaat-
huurders vanaf 70 jaar genieten van absolute voorrang in 42 geselecteerde woningen van de 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. 

 

Huidig aanbod 

In Tabel 25 wordt het aanbod voorgesteld aan de hand van woontypologieën. De 
huisvestingsmaatschappij heeft een groot aantal appartementen met 1 of 2 slaapkamers en 
huizen met 2, 3 of 4 slaapkamers. Het betreft huurwoningen, huurappartementen en studio’s.  
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Tabel 25: Aantal woongelegenheden per woningtype aangeboden door de Sint-Niklase Maatschappij 
voor de Huisvesting (Bron: SNMH.be, 2017) 

 Aantal slaapkamers 

Soort woongelegenheid Totaal 1 2  3 4 5 

Studio’s 25      

Appartementen 1238 648 425 164 1  

Woningen 481 30 34 361 35 21 

 

In de 2000-2016 zijn er 354 nieuwe woningen geplaatst in Sint-Niklaas door de SNMH, wat 
overeenkomt met een gemiddelde stijging van 20,8 woningen per jaar. Het aantal projecten 
die na 2012 zijn voltooid, zijn te vinden in Tabel 26. Het gaat om meer dan 200 
woongelegenheden.   

 

Tabel 26: Recente woonprojecten (sinds 2012) aangeboden door de Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting (Bron: SNMH.be; Stad Sint-Niklaas, 2017) 

Naam Oplevering 
Aantal 

woningen 
Huur/Koop 

Nieuwbouw/ 

Renovatie 

Uitbreiding/ 

Inbreiding 

Rootputstraat – “De Varen” 2017 41 app. H N I 

Dahliaweg-Madeliefjesdreef   2017 28 app. H V I 

Reynaertpark 207 (voorheen 
kantoor) 

2016 4 app. H R I 

Watermolenwijk II – 
(Rosseelstraat-
Hadewuchstraat) 

2015 25 huizen H N U 

Watermolenwijk II  
(Puyenbekestraat) 

2015 20 app. H N U 

Bobijnhof - binnengronden 2015 36 app. H N I 

Bobijnhof  - Leopold II-laan 67 2014 18 app. H N I 

Den Beenaert - 2014 48 app. H N I 

Bobijnhof  - Tabakstraat (Oude 
stadszalen) 

2013 5 won. H N I 

W. Griffithsstr- S. Maczekpark 2013 12 app. H V I 

Totaal  237 H   

http://www.snmh.be/GebouwenPerWijk.aspx?code=A10
http://www.snmh.be/GebouwenPerWijk.aspx?code=A21
http://www.snmh.be/GebouwenPerWijk.aspx?code=A32
http://www.snmh.be/GebouwenPerWijk.aspx?code=A43
http://www.snmh.be/GebouwenPerWijk.aspx?code=E10
http://www.snmh.be/GebouwenPerWijk.aspx?code=E21
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=16&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=160&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=164&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=164&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=19&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=20&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=22&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=22&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=24&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=31&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=22&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=32&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=32&source=9%2F30%2F34
http://www.snmh.be/GebouwGroep.aspx?id=35&source=9%2F30%2F34
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Toekomstig aanbod 

De sociale huisvestingsmaatschappij heeft een aantal lopende projecten en plant nieuwe 
woongelegenheden in Sint-Niklaas. Het gaat om meer dan 300 extra woongelegenheden 
(Tabel 27). Het grote deel van de projecten zijn uitbreidingsprojecten. Merk op dat deze cijfers 
hoger zijn dan die in de voortgangstoets van 2017 (terugslaand op de situatie eind 2016), dat 
komt doordat die projecten recenter zijn en nog niet meegenomen waren in de cijfers van de 
voortgangstoets. 

 

Tabel 27: Toekomstige woonprojecten aangeboden door de Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting sinds 2012 H = Huur, K = Koop, N = Nieuwbouw, R = Renovatie, U = Uitbreiding, I= Inbreiding, 
O = in Ontwikkeling, U = In uitvoering (Bron: SNMH.be, 2017)  

Naam Start 
Te huur/ te 

koop 
Aantal 

woningen 
H/K N/R U/I Info 

Ankerstraat 56/58   8 app.     

Clementwijk app. 2018 / 97 app. H N U O 

Clementwijk won. 2018 / 64 won. H N U O 

Vijfstraten – rootputstraat 2016 / 5 won. H N U O 

Kriekepitte 2017 2018 46 app. H N (V) I O 

Baenslandstraat 2017 2018 21 app. H V I O 

Populierenwijk 2016 2017 
18 app. 

2 won.  
H N U O 

VTS-site 2018 2018 
5 won. 

10 app. 
H R/N I O 

Wallenhof – seniorenflats ? ? ? H N U  

Waeslandia II 2016 2018 
12 app.+ 

ADL-centrum 
H N U U 

Oud rusthuis Sinaai – 
Vleeshouwerstraat 

2016 2017 24 H N U U 

Totaal   312 H    

 

4.4.1.2 Waasse Landmaatschappij 

De Waasse Landmaatschappij is meer dan 60 jaar actief als sociale huisvestingsmaatschappij in 
het hele Waasland. WLM is gespecialiseerd in sociale koopwoningen en sociale leningen.  
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Wachttijden 

In 2014 waren er 64 toewijzingen voor een sociale koopwoning bij de Waasse 
Landmaatschappij. Er waren op dat moment 797 kandidaat-kopers. De gemiddelde wachttijd 
was 5 jaar (1.843 dagen) (VMSW, 2017).  

 

Realisaties 

Sinds 2012 zijn een aantal projecten gerealiseerd door de WLM in Sint-Niklaas, die goed zijn 
voor een 130-tal woningen (Tabel 28). In tegenstelling tot de SNMH, gaat het hier over 
koopwoningen. WLM en SNMH zijn vaak actief in dezelfde projecten, bijvoorbeeld in de 
Watermolenwijk, de Populierenwijk en de Clementwijk.  

 

Tabel 28: Recente woonprojecten aangeboden door WLM sinds 2012 (Bron: WLM.be, 2017) 

Project 
Oplevering Aantal 

woningen 
Huur/Koop Nieuwbouw/ 

Renovatie 

Uitbreiding/ 

Inbreiding 

Den Beenaert Binnengronden 2013 11 won. K N I 

Mierennest (reeks E) 2012 14 won. K N U 

Vijfstraten (Rootputstraat)  2014 13 won. K N U 

Watermolenwijk II - Fase 4 2015 12 won. K N U 

Watermolenwijk II - Fase 3 2014 21 won. K N U 

Watermolenwijk II - Fase 2 2017 12 won. K N U 

Watermolenwijk II - Fase 1 2014 7 won. K N U 

Stadszalen – Bobijnhof Leop. II 
laan 

2016 12 won. 15 
app. K N U 

Populierenwijk 2016 13 won. K N U 

Totaal  142 K    

 

Toekomstig aanbod  

De Clementwijk, VTS-site, Vijfstraten 2de fase en de Watermolenwijk II zijn voorbeelden van 
projecten waarbij sociale woningen zullen worden voorzien door de WLM. Het gaat in totaal 
om meer dan 200 koopwoningen en -appartementen, waarvan het merendeel 
nieuwbouwwoningen zijn (Tabel 29). Merk op dat deze cijfers hoger zijn dan die in de 
voortgangstoets van 2017 (terugslaand op de situatie eind 2016), dat komt doordat die 
projecten recenter zijn en nog niet meegenomen waren in de cijfers van de voortgangstoets. 

  

http://www.waasselandmaatschappij.be/Portals/41/Objects/projectfiche%20den%20beenaert.pdf
http://www.waasselandmaatschappij.be/Portals/41/Objects/projectfiche%205S%20Rootputstraat_20150320.pdf
http://www.waasselandmaatschappij.be/Portals/41/Objects/WMW%20II%20fase%201%20projectfiche.pdf
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Tabel 29: Toekomstige woonprojecten aangeboden door WLM (Bron: WLM.be, 2017) 

Naam Start 
Te huur/ te 

koop 
Aantal 

woningen 
Huur/Koop 

Nieuwbou
w/ 

Renovatie 

Uitbreiding
/ 

Inbreiding 

Watermolenwijk II fase 5 2019 2020 19 won. K N U 

Vijfstraten 
(Rootputstraat) 

2018 2020 11 won. K N U 

Clementwijk fase 1  
(Veld 27.28.29) 

2017 
2018-2019 

e.v. 
44 won. K N U 

Clementwijk fase 2 
(Veld 6a) 

/ / 36 won. K N U 

VTS-site 2018 2019 5 won. K R I 

Wallenhof 2019 2020 14 won. K N U 

Mierennest (uitbreiding) / / 56 won. K N U 

Paterssite  
(onder voorbehoud van 
beslissing college i.m.v. 
definitieve voorwaarden) 

/ / 13 app. K N I 

Moleken / De Winningen ? ? 20? K N U 

Totaal   218    
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4.4.1.3 Sociaal Verhuurkantoor Waasland  

Het sociaal verhuurkantoor SoVeKa Waasland huurt woningen op de private markt en verhuurt 
deze vervolgens door aan personen met een beperkter inkomen en die het moeilijker hebben 
om op de private markt een woning te huren. Er wordt gewerkt met een toewijzingsreglement 
aan de hand van een absoluut toewijzingsreglement en een puntensysteem om een woning te 
verhuren aan een kandidaat-huurder.  

 

Huidige aanbod 

In mei 2017 werden 246 woningen in Sint-Niklaas verhuurd door het SoVeKa. Er staan reeds 
1.600 personen op de wachtlijst. In Figuur 64 wordt de ruimtelijke verspreiding van het aanbod 
van het SoVeKa afgebeeld. Het gaat voornamelijk om woningen in de stadskern van Sint-
Niklaas. In Sinaai zijn er geen woningen die het SoVeKa verhuurt. In Nieuwkerken-Waas en 
Belsele zijn er respectievelijk één en twee woningen die verhuurd worden door het SoVeKa.  

 

 
Figuur 64: Aanbod aan woningen verhuurd door het SoVeKa Waasland  (Bron: SoVeKa Waasland, 2017) 

 

 Bescheiden aanbod  

Naast het reguliere sociale woonaanbod in Sint-Niklaas, worden er ook een woningen verhuurd 
waarbij inkomensgebonden voorwaarden aan gekoppeld zijn. Het gaat onder meer over 
seniorenwoningen die door het OCMW worden verhuurd en kavels die door Interwaas worden 
verkocht. 

4.4.2.1 Interwaas 

Interwaas is een actieve partner in huisvestingsprojecten voor gezinnen die net buiten de 
categorie van de sociale huisvesting vallen. Interwaas promoot betaalbaar wonen door 
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bijvoorbeeld bouwgronden te verkopen aan de kostprijs. Interwaas heeft reeds twee projecten 
gerealiseerd na 2012: 

- Project Watermolenwijk II: 22 koop-kavels 

- Project Beenaert: 41 koop-kavels 

De toekomstige projecten zijn weergegeven in Tabel 30. Het gaat voornamelijk om kavels en 
koopwoningen. Interwaas is actief in de Clementwijk, de Gerdasite, de Paterssite, de VTS-site 
(budgetwoningen) en de Wallenhofwijk.  

 

Tabel 30:Toekomstige woonprojecten aangeboden door Interwaas; Ka = Kavel, K = Koop, N = 
Nieuwbouw, R = Renovatie, U = Uitbreiding, I= Inbreiding, O = in Ontwikkeling, U = in Uitvoering (Bron: 
OCMW Sint-Niklaas,2017) 

Naam 
Start 

 

Te huur/ 
te koop 

Aantal 
woningen 

Ka/K N/R U/I Info 

Clementwijk fase 1 2015 2018 28 won. Ka / U  

Clementwijk fase 2 2015 / 40 won. Ka / U  

Clementwijk fase 2 2015 / 4 app. Ka / U  

Gerda (tussen Kongo- en 
Abingdonstraat) 

2018 2019 13  Ka / / 
Op de 

voormalige 
voetbalvelden 

VTS-site 2017 2018 14 app. K R I i.s.m.  de stad 

Paterssite 2017 2020 27 app. K R I i.s.m.  de stad 

Wallenhofwijk 2018 / 
45 

won./app. 
Ka N U 

Ruwe 
schatting 

 

4.4.2.2 De stad als bouwheer 

Tenslotte treedt de stad ook op als bouwheer. Ze verkoopt bijvoorbeeld 24 
stadsbouwgronden, waarvan 1 lot bestemd voor groepswoningbouw  (13 wooneenheden) in de 
Clementwijk fase 1. Ook in de Populierenwijk staat de stad in voor de verkoop van 40 
woonkavels (tussen 2013 en 2018). Verder heeft de Stad Sint-Niklaas projecten met Interwaas 
voor de verkoop van appartementen en grondgebonden woningen op de VTS-site en gronden 
op de Paterssite (zie Tabel 30). 
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4.4.2.3 (Ouderen)woningen door het OCMW 

Het OCMW in Sint-Niklaas beschikt over het volgende aanbod aan (ouderen)woningen: 

- 33 ouderenwoningen, telkens 11 nabij het woonzorgcentrum in de deelgemeente 
Belsele, Nieuwkerken en Sinaai 

- 12 ouderenflats op de site Sint-Rochus (Klein Hulststraat)  

- Het oude rusthuis Sint-Katharina op de site Ter Beke in Sinaai krijgt een nieuwe 
bestemming. Het gebouw wordt gerenoveerd tot sociale appartementen en een 
dienstencentrum voor het OCMW. 

 

 Solidair wonen  

Solidair wonen is een woonconcept waarbij een leefomgeving gecreëerd wordt voor een groep 
kwetsbare inwoners. Verschillende doelgroepen hebben het heel moeilijk op de woonmarkt in 
Sint-Niklaas: solidair wonen richt zich op 2 van deze doelgroepen erkende vluchtelingen en 
alleenstaande, dakloze mannen. Met Solidair Wonen richtten welzijnsverenigingen een eigen 
woonvorm op. Het Solidair Wonen project is een samenwerking tussen drie organisaties: CAW, 
VOS (Straathoekwerk) en VLOS. CAW Waasland huurt 1 huis en VLOS huurt 1 huis. Beiden 
stellen de verschillende kamers (11) in de woningen (tegen een betaalbare prijs) ter beschikking 
aan de doelgroep van vluchtelingen en daklozen. Er wordt gestreefd naar een gezonde mix van 
beide doelgroepen. Elke samenwerkingsorganisatie heeft daarnaast ook een specifieke rol: 
VLOS staat in voor, VLOS zorgt voor de aanpassingen van het gebouw, meubilair, inrichting, 
herstellingen en nodige klussen; CAW staat in voor de groepsbegeleiding ter ondersteuning 
van de bewoners (bewonersvergaderingen, huisafspraken, …) en straathoekwerk komt 
regelmatig langs in de huizen en is aanspreekbaar voor eventuele zorgen of problemen.  

Het specifieke aan de woningen in solidair wonen is dat iedere bewoner over een eigen private 
kamer beschikt maar ook een aantal ruimtes deelt met medebewoners. Zo worden keuken, 
living en sanitair door alle bewoners samen gebruikt en onderhouden. 

 

 Noodopvang en transitwoningen 

Het OCMW van Sint-Niklaas investeert in noodopvang. Ze heeft 7 bestaande nood- en 
transitwoningen. Het OCMW zou verder in de Kongostraat een opvangproject met 5 studio’s 
realiseren, zodat de eigen opvangcapaciteit van de noodopvangwoningen bijna wordt 
verdubbeld. De noodwoningen van het OCMW dienen echter niet voor mensen die uit hun huis 
zijn gezet, maar voor crisissituaties, zoals een brand. Toch worden momenteel daklozen en 
thuislozen er tijdelijk opgevangen.  

Het CAW Waasland heeft drie opvangcentra waar thuislozen terechtkunnen, waarvan een in 
Sint-Niklaas. In de nabije toekomst wordt een nieuw CAW-huis ‘De Biekes’ gebouwd in de 
Blokmakerstraat in Sint-Niklaas ter vervanging van het opvangcentrum in de Bremstraat. Daar 
worden 17 studio’s opgericht voor tijdelijke opvang voor mensen die geen dak boven hun hoofd 
hebben. Verder is er ook een inloopcentrum, Den Durpel, ingericht. Tijdelijk kunnen de 
thuislozen en daklozen momenteel terecht in een voormalig kloostergebouw in Beveren. 

VZW A Rolling Stone heeft tenslotte in de Elisabethlaan 19 in Sint-Niklaas een 
vrijwilligersproject opgestart. De vzw mag de leegstaande woning huren voor een beperkt 
bedrag van een bedrijf in de buurt. Op deze manier moet het bedrijf geen leegstandsbelasting 
meer betalen. Vanaf het najaar 2017 kunnen in dit doorgangshuis vier erkende vluchtelingen 
tussen 18 en 25 jaar een 6-tal maanden verblijven. Hierbij ontvangen ze de nodige begeleiding.  
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 Sociaal objectief 

In vergelijking met andere centrumsteden hinkt Sint-Niklaas een beetje achterop het vlak van 
het aanbod van sociale woningen (Tabel 31). Aalst doet het wel slechter, met slechts 3,5% 
sociale woningen. Ook in vergelijking met het arrondissement en Oost-Vlaanderen zit Sint-
Niklaas onder het gemiddelde.  

Tabel 31: Aandeel sociale woningen ten opzichte van het aantal woningen in 2015 (Bron: Regionale 
statistieken van de Vlaamse Regering, 2017) 

Gemeente Percentage sociale woningen (aandeel op aantal 

woningen) in 2015 

Aalst 3,5 

Kortrijk 7,2 

Mechelen 7,2 

Sint-Niklaas 5,4 

Arr. Sint-Niklaas 6,4 

Oost-Vlaanderen 5,6 

Vlaams Gewest 4,9 

 

Tabel 32: Bijdrage van sociale woningen tot het sociaal objectief in Sint-Niklaas in 2017 (Bron: Stad Sint-
Niklaas) 

Type Sociaal 
Objectief 

Gerealiseerd 
(2008-2017) 

Gepland Overschot/tekort 

Koop 257 142 218 +103 

Kavel     

Huur 
496 

237 (+246 
SoVeKa) 

312 +299 

 

Eind 2015 werd beslist om het bindend sociaal objectief voor koop en kavel op het 
gemeentelijk niveau te schrappen. In de onderstaande tabellen gebruiken we deze cijfers als 
referentie. Het sociaal objectief, gedefinieerd in 2008 op 496 woningen voor het deelobjectief 
huur, is reeds bereikt wanneer we de woningen van de SoVeKa optellen met de huurwoningen 
van het SNMH. Rekening houdend met de lopende projecten en verwachte projecten  zal het 
BSO dus vlot behaald worden en zal er zelfs een woonconvenant moeten afgesloten worden 
om alle projecten te kunnen realiseren. Voor het deelobjectief koop geldt hetzelfde, de reeds 
gerealiseerde en nog geplande woningen vullen het BSO vlot in. Van de 14 sociale kavels is nog 
geen enkele gerealiseerd.   
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4.5 Bouwmogelijkheden in Sint-Niklaas (ROP)  

Het register onbebouwde percelen (ROP) dient ook meegerekend te worden bij het 
toekomstig woonaanbod. Figuur 65 situeert de bouwmogelijkheden van het ROP. In totaal 
voor Sint-Niklaas zijn er 439 onbebouwde percelen gelegen binnen woongebied en aan een 
uitgeruste weg. Opgeteld corresponderen deze onbebouwde percelen met 52.3 ha. Hiervan 
liggen 46 percelen of 4.83 ha in de stadskern,123 percelen of 15.24 ha in het randstedelijk 
gebied en 270 percelen goed voor 32.30 ha in de deelkernen (in het buitengebied). De percelen 
in het woonuitbreidingsgebied en reservegebied worden hier niet meegerekend.  

 

 
Figuur 65: Onbebouwde percelen ROP in Sint-Niklaas aan uitgeruste weg 

In de Tabel 33 wordt het aantal onbebouwde percelen per wijk weergegeven, alsook de 
respectievelijke oppervlakte. Percelen waarbij minstens de helft van de oppervlakte in 
woongebied gelegen is werden meegenomen in de analyse. De meeste 
uitbreidingsmogelijkheden zijn gelegen in de deelkernen in het buitengebied.    
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Tabel 33: ROP in Sint-Niklaas in de woongebieden voor elke wijk in Sint-Niklaas (Bron: Stad Sint-Niklaas, 
Geopunt, 2017) 
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4.6 Conclusie 

Sint-Niklaas is een typische centrumstad die gekenmerkt wordt door compacte 
woontypologieën in het centrum en een groot aandeel open bebouwing in het buitengebied. 
Onder de nieuwbouwwoningen vinden we voornamelijk compacte, duurzame woningen en 
appartementen terug. Het centrum wordt bewoond door een groot aantal huurders, terwijl in 
de deelgemeenten het grootste aandeel Sint-Niklazenaars eigenaar is van hun woning. 

De stad Sint-Niklaas is een betaalbare stad, voornamelijk op het vlak van koopwoningen. De 
stad kent een stijging in de woonprijzen voor koopwoningen, maar de stijging is veel lager dan 
in veel omliggende gemeenten, of zelfs in andere centrumsteden.  

Ondanks de relatief betaalbare huurprijzen, is er een tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare 
huurwoningen in Sint-Niklaas. Dit werd niet enkel door actoren in de welzijnssector, maar ook 
door vastgoedmakelaars vastgesteld. Het grote aanbod nieuwbouwappartementen drukt 
weliswaar de prijzen van de bestaande appartementen met enkele slaapkamers, toch zijn er 
veel huishoudens (bv. eenoudergezinnen, jongeren) die geen kwaliteitsvolle woning vinden op 
de private huurmarkt.  

Sint-Niklaas is verder heel actief bezig met het stimuleren van nieuwe woonprojecten om het 
aanbod verder uit te breiden in de stad, dit zowel in de sociale als private sector. Er zijn 
projecten in ontwikkeling die voor meer dan 2.100 extra woongelegenheden zorgen in Sint-
Niklaas. Daarnaast zijn er een groot aantal projecten in onderzoek. Sint-Niklaas kent een laag 
percentage aan sociale woningen, maar is er sinds 2012 wel in geslaagd om een 
inhaalbeweging te maken. Wanneer alle toekomstige projecten effectief gerealiseerd worden, 
is het mogelijk om het sociaal objectief voor sociale huurwoningen te bereiken.  

Sint-Niklaas heeft de laatste jaren een goed leegstandsregister opgebouwd. Aan de hand van 
het leegstandsregister van de stad zien we dat er een groot aantal woningen leegstaat, maar 
dat deze vaak door renovatie of verkoop niet bewoond zijn. Veel woningen hebben dan ook 
vrijstelling op de leegstandsheffing en staan maar enkele jaren op de inventaris.  

Tenslotte heeft Sint-Niklaas volgens het register van onbebouwde percelen nog 439 
bebouwbare gronden (in woongebied) die overeenstemmen met in totaal 52.38 ha. Deze 
onbebouwde percelen geven ook mee vorm aan het toekomstige woonaanbod van Sint-
Niklaas.  

Hoe de leegstaande woningen, de percelen uit het ROP en de in ontwikkeling zijnde projecten 
en nog te ontwikkelen projecten zich verhouden tot elkaar en hoe het totale aanbod eruit ziet 
als men alle mogelijkheden benut, wordt verder uitgewerkt in Actie 1, verderop in de tekst. In 
dat luik analyseren we hoe het samengestelde woonaanbod zich verhoudt tot de woonvraag. 
We proberen het totaalplaatje voor Sint-Niklaas daarin te bekijken en te komen tot een 
realistisch aanbod voor een woningmarkt in evenwicht waarbij de ruimtelijke criteria van 
voorzieningenniveau, bereikbaarheid en de eerder aangehaalde ruimtelijke visie van de 
lobbenstad centraal staan.  
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5 Woon- en woonondersteunende 
voorzieningen 

Niet alleen het aanbod van woningen, maar ook het aanbod aan woonondersteunende 
voorzieningen moet in staat zijn om meegroeien met de stijging in inwonersaantal en 
huishoudensaantal. Enkele voorbeelden van deze woonondersteunende voorzieningen zijn 
crèches, scholen en zorginstellingen. Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen en 
woonvormen aanwezig voor andere kwetsbare groepen, zoals personen met een mentale of 
fysieke beperking of een geestelijk gezondheidsprobleem. In de volgende secties gaan we 
daarom dieper in op het onderwijsaanbod, het zorgaanbod en het aanbod voor kwetsbare 
groepen in Sint-Niklaas.  

 

5.1 Aanbod aan kinderopvang in Sint-Niklaas 

In de volgende Tabel 34 worden het aanbod aan kinderopvang in Sint-Niklaas weergegeven per 
wijk. Binnen het totale aanbod wordt ook gekeken naar inkomensgerelateerde (IKG) opvang. 
Verder wordt het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar weergegeven in de tabel. Op deze manier 
kunnen vraag en aanbod worden geconfronteerd. Voornamelijk in de buitengebieden 
(Nieuwkerken, Sinaai, Belsele), maar ook in enkele centrumwijken, zoals de Nobels-
Peelmanwijk, is er een voldoende groot aanbod aan kinderopvangplaatsen. In de stadsrand is 
er een nijpend tekort aan kinderopvang, alsook in enkele centrumwijken (Kroonmolenwijk, 
Stationswijk en Watermolenwijk). In totaal is er voor slechts 43,87% van de kinderen tussen 0 
en 3 jaar plaats in Sint-Niklaas.  
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Tabel 34: Aanbod aan crèches in Sint-Niklaas: IKG: inkomensgerelateerde opvang (Bron: Stad Sint-
Niklaas, 2017) 

 

Gezinsopvang 

 

Groepsopvang 

 

Eindtotaal 

 
Eindtotaal 

IKG 

Aantal  

0-3 jaar 
Plaatsen 

(%) 
Plaatsen 
IKG (%) 

 Totaal 
Waarvan 

IKG Totaal 
Waarvan 

IKG 
 

 
 

  

Nieuwkerken 78 78 108 41 186 119 158 117,72 75,32 

Sint-Niklaas 233 233 521 334 754 567 2202 34,24 25,75 

Baenslandwijk 16 16 55 30 71 46 103 68,93 44,66 

Elisabethwijk 8 8 19 19 27 27 132 20,45 20,45 

Kloosterland 8 8 
  

8 8 49 16,33 16,33 

Kroonmolenwijk 8 8 
  

8 8 170 4,71 4,71 

Moerland 8 8 23 0 31 8 66 46,97 12,12 

Nobels-
Peelmanwijk 58 58 134 96 192 154 188 102,13 81,91 

Park en Laan 26 26 0 0 26 26 173 15,03 15,03 

Priesteragiewijk 26 26 59 59 85 85 180 47,22 47,22 

Reynaertwijk 
  

30 16 30 16 93 32,26 17,20 

Stadsrand Noord 16 16 16 0 32 16 222 14,41 7,21 

Stadsrand Oost 7 7 43 0 50 7 198 25,25 3,54 

Stadsrand West 15 15 
  

15 15 135 11,11 11,11 

Stadsrand Zuid 21 21 28 0 49 21 91 53,85 23,08 

Stationswijk 
  

42 42 42 42 149 28,19 28,19 

Watermolenwijk 16 16 
  

16 16 160 10,00 10,00 

Fabiolawijk 
  

72 72 72 72 93 77,42 77,42 

Belsele 68 68 76 21 144 89 195 73,85 45,64 

Sinaai 59 59 63 63 122 122 194 62,89 62,89 

Eindtotaal 438 438 768 459 1206 897 2749 43,87 32,63 
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Op de 

 

Figuur 66: aanbod aan kinderopvang in Sint-Niklaas in 2017 (Bron: Sint-Niklaas, 2017)wordt de 
ruimtelijke spreiding van kinderopvang afgebeeld over Sint-Niklaas.  

 

Figuur 66: aanbod aan kinderopvang in Sint-Niklaas in 2017 (Bron: Sint-Niklaas, 2017) 
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5.2 Onderwijsaanbod in Sint-Niklaas 

Onder verdere aangroei van het aantal jongeren zal Sint-Niklaas moeten blijven inzetten op 
extra capaciteit van scholen. We zien reeds tussen 2015 en 2016 een stijgend aantal 6-11 
jarigen (+232 personen). De kinderen moeten onderwijs kunnen volgen in Sint-Niklaas, maar 
ook de stijging van het aantal kinderen in de aanliggende gemeenten die school volgen in Sint-
Niklaas moet opgevangen kunnen worden. 

In Figuur 66 wordt het onderwijsaanbod in Sint-Niklaas afgebeeld. Het basisonderwijs is 
vertegenwoordigd in alle deelgemeenten. In totaal zijn er 30 basisscholen aanwezig. Er zijn een 
aantal secundaire scholen in het centrum van Sint-Niklaas (zoals de Broederschool, Forum Da 
Vinci, Heilige Familie). Verder heeft Sint-Niklaas een Syntra-afdeling en een aantal vestigingen 
voor hoger onderwijs (samenwerkingsverband met HoGent, Odisee en Thomas More) en 
volwassenonderwijs.  
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Figuur 67: Onderwijsaanbod in Sint-Niklaas in 2017 (gebaseerd op de Onderwijskiezer.be, 2017)   

De KU Leuven, HIVA en de VUB hebben in 2015 in opdracht van het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming de Capaciteitsmonitor – Onderwijs ontwikkeld. In de 
Capaciteitsmonitor - Onderwijs wordt via een verfijnde prognose het toekomstig aantal 
plaatsen in scholen en de verwachte vraag in het basis onderwijs en secundair onderwijs in 
Vlaamse gemeenten onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat scholen 
leerlingen uit andere gemeenten kunnen rekruteren. 

Volgens de uitkomsten van de Capaciteitsmonitor is Sint-Niklaas een gemeente met een 
sterke verwachte stijging in het gewoon basisonderwijs in absolute termen (797 leerlingen 
extra in 2021-2022 ten opzichte van 2012-2013). De vraag naar nieuwe plaatsen voor leerlingen 
in het basisonderwijs is groot, en het aanbod in Sint-Niklaas is veel kleiner dan de vraag (-758 
plaatsen te kort, zie Tabel 35). Gent (-923), Brussel (-1.215) en Antwerpen (-8.411) doen het nog 
slechter. Vooral in het noorden van de stad (Stadsrand Noord en Nieuwkerken-Waas) is het 
tekort in Sint-Niklaas zichtbaar. In de aangrenzende gemeenten wordt er geen tekort verwacht 
voor het gewoon basisonderwijs. Naar aanleiding van deze analyse zijn extra middelen 
vrijgemaakt door de Vlaamse overheid waardoor het tekort in het basisonderwijs zal 
weggewerkt zijn tegen 2019. Het capaciteitsprobleem in het basis- en secundair onderwijs 
wordt van nabij opgevolgd door de taskforce onderwijs. 
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Tabel 35: Sterkste stijgers in de vraag naar gewoon basisonderwijs in absolute termen (2012-2013 – 2020-
2021 stijging) (Bron: Capaciteitsmonitor onderwijs, 2015) 

Gemeente 
Basisjaar 

12 - 13 
Vraag 20-

21 Evolutie % 
Max. 

capaciteit 
Marge 

capaciteit 

Antwerpen 58.218 68.281 10.063 17,3 59.871 -8.411 

BHG 28.489 31.773 3.284 11,5 30.558 -1.215 

Gent 26.540 28.217 1.677 6,3 27.297 -923 

Sint-Niklaas 8.376 9.173 797 9,5 8.415 -758 

Mechelen 9.479 10.750 1.271 13,4 10.229 -521 

 

Tabel 36 illustreert Sint-Niklaas een stijging van 829 leerlingen of 9,1% voor het gewoon voltijds 
secundair onderwijs zal ondervinden tegen 2020-2021, ten opzichte van het basisjaar 2012-2013. 
Het aanbod wordt in de toekomst ook overschreden door de vraag met 1.210 leerlingen. Sint-
Niklaas staat hierbij op de zesde plaats na Gent (-1.211 plaatsen tekort), Mechelen (-1.602), 
Leuven (-1.616), Antwerpen (-2.404) en Brussel (-2.767). De aangrenzende gemeente Beveren 
vertoond ook een tekort op het vlak van gewoon voltijds secundair onderwijs. Sint-Niklaas 
kampt volgens deze studie dus met grote tekorten op het vlak van het gewoon basisonderwijs 
en secundair onderwijs. In de nabije toekomst moet dus geïnvesteerd worden in 
onderwijsplaatsen.  

 
Tabel 36: Sterkste stijgers in de vraag naar gewoon secundair onderwijs in absolute termen (2012-2013 – 
2020-2021 stijging) (Bron: Capaciteitsmonitor Onderwijs, 2015) 

Gemeente 
Basisjaar 

12 - 13 
Vraag 20-

21 Evolutie % 
Max. 

capaciteit 
Marge 

capaciteit 

BHG 12.718 15.013 2.295 18,0 12.246 -2.767 

Antwerpen 32.928 38.034 5.106 15,5 35.630 -2.404 

Mechelen 8.937 9.956 1.019 11,4 8.354 -1.602 

Leuven 12.200 13.308 1.108 9,1 11.692 -1.616 

Gent 23.415 24.644 1.229 5,2 23.433 -1.211 

Sint-Niklaas 9.913 10.742 829 8,4 9.532 -1.210 
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5.3 Aanbod voor ouderen en zorgbehoevenden  

Ten opzichte van het Vlaams, Oost-Vlaams en arrondissementsgemiddelde, is de residentiële 
ouderenzorg in Sint-Niklaas sterk uitgebouwd (Figuur 68). De residentiële ouderenzorg per 
1.000 inwoners is stabiel doorheen de periode. Dit wil zeggen dat de residentiële ouderenzorg 
in staat is om mee te groeien met het groeiend aantal ouderen in Sint-Niklaas. In 2016 kende 
het aanbod 99 plaatsen per 1.000 65+ers, een stuk hoger dan het Vlaams gemiddelde van 76 
per 1.000. Hierbij beschikt de stad over een gelijkaardig aanbod als de stad Kortrijk, en een 
groter aanbod dan de steden Aalst en Mechelen, die tussen de 70 en 80 plaatsen hebben per 
1.000 65-plussers in 2016 (Figuur 69).  

 

Figuur 68: Residentiële ouderenzorg in Sint-Niklaas, het arrondissement, Oost-Vlaanderen en het Vlaams 
Gewest (Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2017) 
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Figuur 69: Residentiële ouderenzorg in Sint-Niklaas en andere centrumsteden (Bron: Studiedienst van de 
Vlaamse Regering, 2017) 

 

Er is een uitgebreid netwerk aan woon- en zorgcentra aanwezig in Sint-Niklaas. In het 
zorgstrategisch beleidsplan van Sint-Niklaas wordt het aanbod aan zorgvoorzieningen 
aangeboden door het OCMW en andere instanties opgelijst. De lijst werd geüpdatet met 
behulp van de data aangereikt door het Instituut voor Zorg en Gezondheid voor 2017 (Tabel 
37). De totale capaciteit in zorgcentra in Sint-Niklaas bedraagt 1.109 plaatsen. De ruimtelijke 
spreiding van de woonzorgcentra en de groepen assistentiewoningen wordt gevisualiseerd in 
Figuur 70. Elke deelgemeente beschikt ten minste over een woonzorgcentra. De deelgemeente 
Nieuwkerken-Waas is – zoals reeds vermeld in het zorgstrategisch beleidsplan – de enige 
deelgemeente waar geen assistentiewoningen terug te vinden zijn. De Spoele, De Plataan en 
Gerda zijn de grootste woonzorgcentra van het OCMW. Het Hof, Het Heilig Hart en De Ark zijn 
de grootste woonzorgcentra die buiten het OCMW worden aangeboden. De voorzieningen 
voor ouderen en zorgbehoevenden situeren zich in de centra van de deelgemeenten, 
voornamelijk in de deelgemeente Sint-Niklaas. Er zijn twee erkende dienstencentra: De Wilg 
en Den Aftrap. In de deelgemeenten Belsele en Nieuwkerken kan men terecht bij de 
antennepunten. Je kan er terecht voor informatie en advies, gezinszorg, poetshulp, warme 
maaltijden, klusjesdienst, personenalarm, etc. 

Het bezettingscijfer van het aanbod van WZC werd in het jaarverslag van 2016 van het OCMW 
opgenomen. De bezettingsgraad is in alle WZC hoog: 

- De Plataan: 98,5% 

- Populierenhof: 96,9% 

- Het Lindehof: 96,8% 

- De Spoele: 92,3% 

- Ter Wilgen: 77,5% (kan verklaard worden door de afbouw naar 120 bedden in 2016) 
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Tabel 37: Zorgaanbod van het OCMW en buiten het OCMW: WZC (woonzorgcentrum), RVT (rust- en 
verzorgingstehuisbedden), ROB (bedden Rustoorden voor Bejaarden), Ass. (assistentiewoingen), DVC 
(dagverzorgingscentra), KV (kortverblijf), LDC (lokaal dienstencentrum) (Zorgstrategisch beleidsplan 
2015, geüpdatet voor 25/08/2017 via Instituut voor Zorg en Gezondheid) 

 Aanbod van OCMW  WZC RVT ROB Ass. DVC KV LDC 

Ter Wilgen 
       

De Plataan 120 70 50 
 

1 
  

De Spoele 120 75 45 
  

8 1 

Gerda 120 80 40 
   

1 

Goudbloem 
(Zwijgershoek) 

   
36 

   
Priesteragie (Azalealaan) 

   
60 

   
Totaal stad 360 225 135 96 1 8 2 

Populierenhof 
Nieuwkerken -Waas 80 39 41 

    
Sinaai (Katharina-site) 

       
Lindehof Belsele 90 45 45 

  
6 

 
Totaal 530 309 221 96 1 14 2 

 

Aanbod buiten OCMW WZC RVT ROB Ass. DVC KV LDC 

De Ark 105 73 32 
  

5 
 

Heilig Hart 160 70 90 
 

1 5 
 

Ennea 34 
 

34 45 
   

Het Hof 174 60 114 42 
   

Hulsterhof 
   

23 
   

De Dome 
   

47 
   

Neri 
   

15 
   

Tereken    30    

Flexlife tuin van Myra    58    

Residentie Alegria    44    

Totaal stad 473 203 270 304  10  

Den Dries 60 37 23 16 
   

Ten Berge 46 25 21 12 
 

2 
 

Totaal 579 265 314 332 1 12  
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Figuur 70: Huidig aanbod aan zorgvoorzieningen in Sint-Niklaas, gebaseerd op de lijst van het 
zorgstrategisch beleidsplan (Zorgstrategisch beleidsplan 2015, geüpdatet voor 25/08/2017 via Instituut 
voor Zorg en Gezondheid) 

Enkele projecten om het woningaanbod voor ouderen en zorgbehoevenden te vergroten in 
Sint-Niklaas zijn nog lopende: 

- De Weverij: 36 private assistentiewoningen  

- Gerdapark: 15 assistentieflats  

- De zorgsite Turkyen (Nieuwkerken) rondom het Populierenhof: woonzorgcentrum 
met 120 kamers, minstens 30 assistentiewoningen en –flats en een antennepunt van 
het dienstencentrum (door het OCMW). 

 

Zoals reeds is aangehaald in het beleidskader en zoals hierboven al aangetoond, is er een groot 
aanbod in de residentiële zorg. Sint-Niklaas zal daarentegen in het kader van de toekomstige 
vergrijzing moeten blijven inzetten op betaalbare assistentiewoningen, alsook op 
tussenvormen die het midden houden tussen zelfstandig wonen en wonen in WZC.  

  

http://www.ocmwsintniklaas.be/het-ocmw/bouwprojecten-ocmw/site-turkyen
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5.4 Aanbod voor andere specifieke doelgroepen in Sint-Niklaas 

 Aanbod voor mensen met een geestelijke gezondheidsstoornis 

Sint-Niklaas is een stad waar psychiatrie een groot aantal plaatsen kent in de psychiatrisch 
ziekenhuizen en centra. Door het groot aantal psychiatrische patiënten, zijn er in Sint-Niklaas 
een aantal initiatieven voor aangepaste en beschutte woonvormen, alsook voorzieningen voor 
deze doelgroep. Ze zijn voornamelijk gevestigd in het centrum (Figuur 71).  

 
Figuur 71: Woonondersteunende voorzieningen in Sint-Niklaas  voor mensen met een geestelijke 
gezondheidsstoornis 

 

Het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in Sint-Niklaas is goed voor een 600-tal 
psychiatrische plaatsen: 

- Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia (288 bedden).  

- De psychiatrische afdeling in het ziekenhuis van Sint-Niklaas 

- De kinder- en jeugdpsychiatrie 

- Het psychiatrisch verzorgingstehuis Casa Neri  

- Het Psychiatrisch verzorgingstehuis Het Hooghuis  

- Het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus.  

 

Verder zijn er een aantal voorzieningen aanwezig voor psychiatrische patiënten in Sint-Niklaas: 

- Thuiszorg 

- Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Waas en Dender 

- Bots 
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Beschut wonen is een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen waarbij 
ziekenhuisbehandelingen niet meer nodig zijn. Bewoners wonen op deze manier individueel of 
in kleine groepjes en enkele keren per week komt een begeleider langs. Stad Sint-Niklaas kan 
in totaal 155 plaatsen aanbieden in beschutte woningen. Deze woningen kunnen verschillende 
karakters hebben: studio’s, groepshuizen met residentieel karakter of met doorstroming, etc.. 
Het gaat om de volgende initiatieven:  

- Pro Mente (vanuit het Centrum Sint-Hiëronymus): Ze biedt bemeubelde woningen 
met persoonlijke begeleiding voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn (beschut 
wonen) of voor mensen met een verstandelijke beperking (begeleid wonen). Pro 
Mente heeft 14 huizen en daarbinnen 70 plaatsen. 

- Vzw Beschut Wonen Waasland: Deze vzw biedt woonvormen aan die zich richt naar 
mensen met psychiatrische problemen die mits begeleiding een zo zelfstandig 
mogelijke woon- en leefsituatie kunnen opbouwen. Het gaat om groepshuizen met 
residentieel karakter, groepshuizen met doorstroming en 30 studio’s. Er zijn in totaal 
85 plaatsen.  

 

Uit de gesprekken met verschillende woonactoren kwam naar voren dat het aanbod aan 
beschutte woonvormen voor personen met een geestelijke gezondheidsstoornis alsnog 
beperkt is. Vaak komt deze doelgroep terecht op de sociale verhuurmarkt. Wanneer de 
(begeleiding) gedeeltelijk wegvalt, ontstaan er vaak problemen binnen de huisvesting.  

 

 Erkende voorzieningen voor mensen met een beperking 

In de volgende tabel wordt een korte beschrijving gemaakt van de erkende voorzieningen voor 
personen met een beperking. Het gaat om begeleide woonvormen en dagcentra. Op Figuur 71 
worden de huidige en toekomstige voorzieningen afgebeeld.  
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Tabel 38: Voorzieningen voor personen met een fysieke of mentale beperking in Sint-Niklaas 

 

Het aanbod voor mensen met een beperking kent in de nabije toekomst een uitbreiding:  

- Vanaf eind 2017 wordt het aanbod van De Klokke vzw (in samenwerking met Inclusie 
Invest) in Sint-Niklaas met 12 nieuwe zorgflats uitgebreid op de Gerda-site. De flats 
stellen personen met een verstandelijke beperking in staat een zelfstandig leven te 
leiden. Ze kunnen steeds beroep doen op woon-ondersteuning en permanentie (24/7). 

- 20 nieuwe studio’s worden gebouwd door vzw Vesta in de Hadewychstraat voor 
personen met een mentale beperking.  

- Er komen 12 sociale woningen in een ADL-cluster in het Waeslandiapark voor mensen 
met een fysieke beperking. Naast de woningen zal er een dienstencentrum aanwezig 
zijn dat hulp biedt bij het opstaan, wassen, aankleden of eten. 

  

Naam Beschrijving Adres  Capaciteit 

Dagcentrum  

Sint-Niklaas vzw  

Centrum voor niet-werkende volwassenen met een 
handicap 

Onze-Lieve-
Vrouwplein 31 

100 personen 

Begeleid wonen 
Het Bint vzw 

Ambulante dienst begeleid wonen voor volwassen 
personen met een handicap 

Wijnveld 255 
Sinaai 

 

Vesta vzw Twee groepswoningen in Belsele  

Tehuis voor niet-werkende volwassen personen met 
een handicap 

Patershoek 4  

en 
Hadewychstraat 

84 personen 

De Klokke vzw 
(incl. Tehuis 
werkenden)  

Dag- en nachtopvang / begeleiding voor personen 
met een beperking 

Gezinsvervangend tehuis voor volwassen personen 
met een beperking 

Abingdonstraat 
101  

30 studio’s  

Het veer Vzw: 
revalidatie-
centrum en 
therapeutisch 
kinderdagverblijf  

- Centrum voor interdisciplinair onderzoek en 
behandeling van kinderen en jongeren met 
ontwikkelingsstoornissen en onderzoek en 
behandeling van volwassenen met een 
auditieve stoornis 

- Semi-internaat voor niet-schoolgaande 
kinderen, erkend door het Vlaams Fonds 

Kazernestraat 
35 

40 personen 

Het veer 
Therapeutisch 

kinderdagverblijf 

Semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen, 
erkend door het Vlaams Fonds 
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Figuur 72: Huidige en toekomstige voorzieningen voor personen met een fysieke of mentale beperking in 
Sint-Niklaas 

Ondanks het uitgebreide aanbod is er nood aan een groter aanbod aan voorzieningen en 
aangepaste woonvormen voor mensen met een mentale en fysieke beperking in Sint-Niklaas. 
In 2017 waren er 4.105 gehandicapten erkend in Sint-Niklaas door de Directie-generaal, wat 
neerkomt op 70,4 mensen met een verstandelijke beperking per 1.000 inwoners. In het 
Waasland staan meer dan 800 mensen met een verstandelijke beperking op de wachtlijst voor 
een flat waar ze zelfstandig kunnen wonen. Er werd ook een tekort aan aangepaste 
woonvormen voor personen met een fysieke beperking vastgesteld in de gesprekken met 
verschillende woonactoren.  

 

 Thuislozen en daklozen 

Op basis van onderzoek door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, zien we een stijgende 
trend in het aantal uithuiszettingen in Sint-Niklaas. Per maand werd gemiddeld voor ongeveer 
15 gezinnen een verzoekschrift uithuiszetting ingediend in 2016 (voor een totaal van 174 
uithuiszettingen). Elk jaar worden een tiental dossiers van daklozen behandeld. Er wordt in 
eerste instantie gekeken naar opvang bij familie of vrienden. Indien nodig kunnen ze terecht in 
noodwoningen en transitwoningen van het CAW Waasland en OCMW van Sint-Niklaas (zie 
punt 4.6.3.). Daar krijgen ze ook begeleiding bij het zoeken naar een kwaliteitsvolle woning.  
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5.5 Conclusie  

In de vorige secties werden de woon- en woonondersteunende voorzieningen voor enkele 
doelgroepen onder de loep genomen. Het onderwijsaanbod is volgens de Capaciteitsmonitor 
te laag om te kunnen meegroeien met de stijgende vraag, zowel bij het basisonderwijs als bij 
het algemeen secundair onderwijs. Sint-Niklaas moet daarom blijven inzetten op het creëren 
van extra onderwijsplaatsen in de toekomst, zodat de stijgende vraag beantwoord kan worden. 
Dit komt overeen met de positieve bevolkingsgroei van het aantal kinderen in Sint-Niklaas. 
Bovendien trekt de stad ook leerlingen uit de omliggende gemeenten aan.  

Er zijn 1.207 kinderopvangplaatsen in Sint-Niklaas. Het aanbod is echter kleiner dan de vraag: 
slechts 44% van de 0-3 jarigen vindt een plaats binnen het huidige aanbod. Voor 
inkomensgerelateerde opvang is het aanbod zelfs nog beperkter.    

Verder zijn het aantal voorzieningen en woonvormen voor ouderen sterk uitgebouwd. De zorg 
is ruimtelijk verspreid over de deelgemeenten, met uitzondering van de afwezigheid van 
assistentiewoningen in Nieuwkerken-Waas. De meeste woonzorgcentra werken op volle 
capaciteit. Om te kunnen meevolgen met de groeiende vergrijzing, moet Sint-Niklaas daarom 
meer inzetten in betaalbare assistentiewoningen, alsook tussenvormen tussen zelfstandig 
wonen en wonen in een zorgcentra.  

Tenslotte kent Sint-Niklaas een aantal kwetsbare groepen. Personen met een geestelijke 
gezondheidsstoornis kunnen terecht in een aantal centra of ziekenhuizen. Dit leidt tot een 
hogere vraag naar aangepaste woonvormen, zoals het beschut wonen. Er is echter 
onvoldoende aanbod voor de doelgroep, waardoor ze vaak beroep moet doen op de sociale 
woonmarkt. Voor personen met een fysieke of mentale handicap zitten nog een aantal nieuwe 
projecten in de lift. Ook die doelgroep vindt immers niet gemakkelijk een woning in Sint-
Niklaas. Voorts zijn er een aantal noodwoningen en transitwoningen aanwezig in Sint-Niklaas 
voor de opvang van thuis- en daklozen. Deze woningen zitten altijd vol. Dat komt omdat het 
OCMW en CAW grote moeilijkheden ondervindt bij het snel vinden van een geschikte, 
kwaliteitsvolle woning om deze personen permanent in onder te brengen.  
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6 Stimuleren van de woningkwaliteit 

Aan de hand van een preventief, sanctionerend en stimulerend beleid probeert Sint-Niklaas de 
woningkwaliteit op peil te houden (Figuur 73). In de volgende secties wordt dit beleid in meer 
detail uitgelegd.  

 
Figuur 73: Maatregelen die gehanteerd wordt door de stad Sint-Niklaas om woningkwaliteit te 
garanderen. 

 

6.1 Stimulerend beleid 

Net als in andere Vlaamse gemeenten, kunnen de inwoners van Sint-Niklaas ook beroep doen 
op premies aangeboden door verschillende overheden en instanties. Sint-Niklaas heeft een 
informatiebrochure ontwikkeld over premies die van toepassing zijn bij renovatie, waar op een 
duidelijke manier wordt uitgelegd welke premies bij welke overheid kunnen worden 
aangevraagd (meest recente versie dateert van 1 maart 2018). De informatie wordt 
onderverdeeld in drie delen: stadspremies, stadsprojecten en andere premies.   

 

 Stadspremies en subsidies 

De stad Sint-Niklaas heeft premies voor duurzaam renoveren, aanpassingspremies voor 
ouderen, premies voor wonen en werken boven winkels. Er zijn daarnaast stedelijke subsidies 
voor het realiseren van een passiefwoning, het aanleggen van een groendak, of voor 
onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels. Hieronder worden kort deze 
subsidies en premies overlopen.  

• Stedelijke premie duurzaam renoveren.  
Het gaat over dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelwerken, weren van 
optrekkend vocht, nutsleidingen, hemelwaterinstallatie, PV-panelen, 
warmtepomp, zonneboiler. Woningen moesten minstens 15 jaar oud zijn om in 
aanmerking te komen voor deze premie.  

• Stedelijke aanpassingspremie voor ouderen 
De stedelijke aanpassingspremie voor senioren is een financiële ondersteuning 
van de stad Sint-Niklaas om aan een woongelegenheid in eigendom van een 
natuurlijke persoon, specifieke werkzaamheden in woningen en lokalen met een 
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woonfunctie uit te voeren, die beantwoorden aan de fysieke mogelijkheden van 
senioren. 

• Stedelijke premie wonen en werken boven winkels 
Woongelegenheden die zich binnen bestaande handelspanden in het 
kernwinkelgebied afgebakend in het RUP Afbakening Kernwinkelgebied 
bevinden, kunnen aanspraak maken op deze premie. De stedenbouwkundige 
vergunning voor de oprichting van het handelspand waarin de winkel is 
ondergebracht moet minstens 10 jaar gebeurd zijn voor de aanvraagdatum van de 
premie.  

• Stedelijke premie voor het realiseren van een passiefwoning 
Een passiefwoning wordt door de stad Sint-Niklaas gedefinieerd als een woning 
die voldoet aan de passiefhuisstandaard. Dit impliceert woongebouwen die geen 
traditioneel verwarmings- of koelsysteem hebben en een goed heersend 
binnenklimaat in de winter en zomer. Een zeer goede thermische isolatie en zeer 
goede luchtdichting van de constructie is hiervoor noodzakelijk, terwijl een goed 
binnenklimaat verzekerd moet zijn door gebalanceerde ventilatie met 
warmterecuperatie. De standaard kan bereikt worden met een verscheidenheid 
aan technologieën, ontwerpen en materialen. Concreet houdt dit in dat het 
brutovolume van de woning maximaal 750 m³ mag bedragen en de woning een 
certificaat moet kunnen voorleggen afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. 
Verder zijn er nog drie voorwaarden gekoppeld aan de stedelijke premie: 

- Het brutoverbruik voor ruimteverwarming kleiner is dan of gelijk aan 15 
kWh/m².jaar 

- Het totaal verbruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water en 
elektrische apparaten kleiner is dan 42 kWh/m².jaar 

- De luchtdichtheid van de woning (n50-waarde) kleiner is dan of gelijk is aan 
0,6/h. 

• Stedelijke premie voor de aanleg van een groendak 

• Stedelijke premie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde 
gebouwen 
Een waardevol gebouw wordt gedefinieerd in het subsidiereglement van de stad. 
Enkel de gebouwonderdelen die deel uitmaken van het oorspronkelijk concept 
van het gebouw of van een waardevolle fase in zijn bouwgeschiedenis, en die 
derhalve mee de waarde van het gebouw bepalen, komen in aanmerking voor de 
subsidie.  

 

 Stadsprojecten 

Naast de premies en subsidies zijn er ook enkele projecten die renovatie stimuleren. Het 
project ‘Met gemak isolatie onder elk dak’ is een samenwerking tussen de Energiesnoeiers van 
Den Azalee en de stad Sint-Niklaas om gedurende vier jaar gezinnen te begeleiden bij het 
isoleren van het dak van hun woning. Het project ‘De Warmste Wijk’ kadert in het Interreg 2 
Zeeën project SHINE (Sustainable Houses in an Inclusive NEighbourhood) waarin de stad Sint-
Niklaas samenwerkt met 13 partners uit 4 verschillende Europese regio’s. Het project wil het 
bewustzijn en de kennis over duurzame wijkrenovaties verhogen, zowel aan de vraag- als 
aanbodzijde. In Sint-Niklaas is de Elisabethwijk uitgeroepen tot ‘De Warmste Wijk’. Het project 
resulteert in adviezen rond gedragswijziging, zoals een gratis energiescan en tips tijdens een 
huisbezoek om energie te besparen. Verder is er nog het Project ‘Thermografische Dakenscan’ 
waarbij men de thermografische scan kan raadplegen die de warmte-uitstraling weergeeft op 
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kaart om zo te zien of er veel warmte verloren gaat aan de eigen woning. Het project ‘Vlaamse 
energielening renteloos in Sint-Niklaas’ laat mensen bij Interwaas toe om een renteloze lening 
aan te vragen van maximaal 15.000 EUR om energiebesparende investeringen uit te voeren 
aan hun woning in Sint-Niklaas. De lening dient terugbetaald te worden op maximaal acht jaar, 
maar de Vlaamse Energielening zal vanaf 1 januari 2019 voorbehouden zijn aan kwetsbare 
doelgroepen. Verder zijn er nog twee wedstrijden die een budget reserveren voor duurzame 
wooninitiatieven: de jaarlijks uitgereikte stadsprijs voor renovatie, invulbouw en duurzaam 
bouwen en de wedstrijd Duurzame wooninitiatieven. 

 Andere premies 

In Sint-Niklaas kan je net als in de andere gemeenten beroep doen op de Vlaamse en federale 
premies en de premies van Eandis. Het gaat om de volgende premies, 
belastingverminderingen, subsidies, verzekeringen en sociale leningen: 

- Vlaamse renovatiepremie 

- Vlaamse verbeteringspremie voor werken aan een woning die minstens 25 jaar oud is, 
en waarbij  het gezinsinkomen lager is dan de voorgeschreven drempel 

- Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen 

- Vlaamse erfgoedpremie 

- Vermindering of vrijstelling van onroerende voorheffing 

- Gratis verzekering gewaarborgd wonen 

- Huurgarantiefonds 

- Vlaamse huurpremie 

- Vlaamse huursubsidie 

- Vlaamse woonlening 

- Onesto Woonkrediet 

- Aanvullende provinciale lening 

- Premies voor energiebesparende maatregelen door Eandis  (totaalrenovatiebonus, 
premie voor dak- of zoldervloerisolatie, premie voor sociale energie-
efficiëntieprojecten, combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie 
en raamvervanging, premie voor nieuwe beglazing, premie voor sociale energie-
efficiëntieprojecten, premie voor vloer- of kelderisolatie, premie voor een zonneboiler, 
premie voor een warmtepomp, premie voor een individuele condensatieketel op 
aardgas, propaan of stookolie, premie voor muurisolatie) 
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Tabel 39: premies voor eigenaar-bewoners, eigenaar niet-bewoners en verhuurders via SoVeKa (Bron: 
infobrochure “Verhuren, hoe begin je eraan?” van de Stad Sint-Niklaas) 

 Eigenaars 
bewoners 

Eigenaars niet-
bewoners 

Verhuurders 
via SVK 

Stedelijke premie duurzaam renoveren ✓ ✓ ✓ 

Premie voor energiebesparende 
maatregelen (Eandis) 

✓ ✓ ✓ 

Vlaamse renovatiepremie ✓  ✓ 

Vlaamse aanpassingspremie ✓  ✓ 

Sociaal dakisolatieproject  ✓ ✓ 

Vlaamse energielening ✓ ✓ ✓ 

 

Verhuren via SoVeKa biedt voorts een reeks fiscale voordelen voor de verhuurder. Er is een 
belastingvoordeel en een bevriezing van het kadastraal inkomen voorzien door de Federale 
Overheid. Als u verhuurt aan het SoVeKa Waasland komt u in aanmerking voor een verlaagd 
tarief op de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. Daarbij is er ook een voordeel 
bij de opcentiemen en de gemeentebelasting. 

 

 Premies voor actoren in de sociale huisvesting 

Op stedelijk niveau reikt de stad premies uit aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland en de 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting:  

- Stedelijke sociale installatiepremie: Het sociaal verhuurkantoor kan deze premie 
aanvragen voor de opfrissing van en/of uitvoering van renovatie aan de woning die het 
kantoor inhuurt. De sociale premie bedraagt 1.000 euro voor elke nieuwe woning, op 
voorwaarde dat ze conform is. 

- Stedelijke sociale verhuursubsidie: Huurders bij het SoVeKa kunnen van een 
huursubsidie genieten indien ze geen andere tegemoetkoming krijgen aan de 
huurprijs van een andere overheid. 

- Aanpassingspremie: De SNMH kan een sociale aanpassingspremie ontvangen voor 
aanpassingswerken ten behoeve van sociale huurders met een handicap of fysieke 
beperkingen ten gevolge van hun leeftijd. 

  

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/belastingvermindering-voor-verhuurders-die-renoveren-en-hun-woning-verhuren-aan-een-sociaal
http://www.svkwaasland.be/Verhuurders/Premies-en-voordelen
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6.2 Sanctionerend beleid 

Naast de stimulerende premies, zijn er ook regulerende en sanctionerende maatregelen van 
kracht in Sint-Niklaas. De regulerende premies hebben betrekking tot het optimaliseren van de 
woonkwaliteit in Sint-Niklaas. 

 

 Inventaris onbewoonbaarverklaring, leegstand en verkrotting 

De bevoegdheden wat betreft leegstand en de inventarisatie van leegstaande panden behoren 
aan de gemeente toe, elke gemeente moet zelf een register met leegstaande gebouwen en 
woningen opmaken en updaten. Sint-Niklaas doet dit aan de hand van een gemeentelijke 
inventaris (leegstaande bedrijfsruimten, gebouwen en woningen), en een gemeentelijke 
inventaris, waar onafgewerkte, verwaarloosde of onveilige woningen, gebouwen en 
bedrijfsruimten en bedrijfsruimten en gebouwen waarvoor saneringswerken of -maatregelen 
werden opgelegd, of waarvoor een bevel tot slopen is uitgesproken opgelijst zijn. 

Een leegstaande woning of kamer is een woning of kamer die minstens twaalf opeenvolgende 
maanden niet wordt aangewend in overeenstemming met de functie wonen. Een gebouw 
wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of 
tekenen van verval vertoont, en dit zichtbaar is aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, 
dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. De minimale normen 
waaraan een zelfstandige woning en kamer in Vlaanderen moet voldoen worden vastgelegd 
door de Vlaamse wooncode. Deze normen worden verder omschreven in twee technische 
verslagen: een voor zelfstandige woningen en een voor kamers. Het technisch verslag wordt 
door onderzoekers van de gemeente, Wonen Vlaanderen en de Wooninspectie gebruikt als 
controlelijst bij het inspecteren van de woningen en kamers. Strafpunten worden voor elk 
vastgesteld gebrek toegekend. Vanaf 15 strafpunten wordt een woning of kamer ongeschikt 
verklaard. Als de bewoning bovendien een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt is de 
woning of kamer ongeschikt en onbewoonbaar. Wanneer de bezettingsnorm overschreden is, 
wordt de woning onaangepast verklaard. De woning is overbewoond wanneer de 
overbezetting ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. We spreken 
van een onafgewerkte woning of kamer wanneer de werken aangevat zijn binnen twee jaar 
vanaf de stedenbouwkundige vergunning, maar die binnen drie jaar na de aanvang van de 
werken niet winddicht gemaakt is.  

Een gebouw dat voorkomt in de inventaris “leegstaande gebouwen”, wordt uit de gemeentelijk 
inventaris geschrapt eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale 
vloeroppervlakte ingenomen is met zijn respectievelijke functie. Na zes maanden wordt 
opnieuw een plaatsbezoek uitgevoerd. Wanneer dan blijkt dat het gebouw nog steeds in 
gebruik is volgens de functie, wordt het geschrapt uit de inventaris op datum van de eerste 
controle. 

Wanneer gebreken worden vastgesteld aan huurhuizen moet de burgemeester in Sint-Niklaas 
sinds 2015 niet meer wachten op advies van de gewestelijke ambtenaar om een woning 
ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond te verklaren. De procedure werd eenvoudiger 
gemaakt en daardoor is er een tijdwinst van vier weken door de adviesplicht vrij te stellen. Sint-
Niklaas behoort tot een van de eerste gemeenten met deze vrijstelling tot adviesverplichting, 
naast Antwerpen, Blankenberge en Middelkerke.  
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 Belasting op leegstand, verwaarlozing of ongeschiktheid 

De leegstandsheffing van Sint-Niklaas steeg in 2015 om leegstand te verminderen. Voor de 
woningen die voorkomen in de inventaris, hangt de belasting af van het type woning 
(eengezinswoning, andere woning of (studenten)kamer) en het aantal keer de woning belast is 
(Tabel 40). Voor een eengezinswoning die voorkomt op de gemeentelijke inventarissen wordt 
de eigenaar na het eerste jaar 1.000 euro, de tweede maal voor 2.500 euro en vanaf de derde 
maal 5.000 euro forfaitair belast door de stad. In 2012 bedroeg de belasting gemiddeld 990 
euro voor een woonhuis.  

 

Tabel 40: Heffingen in euro voor leegstaande, verwaarloosde en/of ongeschikte woningen in Sint-Niklaas, 
ingevoerd vanaf 1 januari 2017 (Bron: Reglement inzake inventarisatie van leegstand en verkrotting van 
de stad Sint-Niklaas, 2017) 

 

  

 Na 1 jaar Na 2 jaar Na 3 jaar 

Stedelijke inventaris 

Eengezinswoning 1.250 2.500 5.000 

Andere woning 1.000 2.000 4.000 

(Studenten)kamer 500 1.000 2.000 

Stedelijke heffing op gewestelijke inventaris 

Eengezinswoning 3.250 5.500 9.000 

Andere woning 3.000 5.000 8.000 

(Studenten)kamer 2.500 4.000 6.000 



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 121 
 

6.3 Preventief beleid 

 Controle van woningen  

Sint-Niklaas voert de laatste tien jaar een sterk preventief beleid uit. Het gaat voornamelijk 
over de controle van woningkwaliteit van woningen: 

- In de periode 2005-2007 werden alle gekende kamers en studio’s in de stad preventief 
gecontroleerd. Dit gebeurde door de woningcontroleur, samen met de brandweer en 
politie. In 2012-2013 werd de actie hernomen. Bij de controles worden de eigenaars 
mee betrokken. Elke woongelegenheid die beschikt over meer dan 10 personen moet 
zich aanmelden en wordt door de woningcontroleur preventief gecontroleerd. Sinds 1 
november 2015 worden maandelijks gemiddeld 50 woningen aan een stedelijke 
controle onderworpen, voornamelijk op vraag van de politie of huurder. 

- De adviseur wonen adviseert bij elke aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning voor het inrichten van meergezinswoningen en kamerwoningen. 

- Wanneer een huurder verhuist van een private huurwoning naar een sociale 
huurwoning, wordt de private huurwoning preventief onderzocht. Daarbij ontvangen 
deze woningen een gratis conformiteitsattest wanneer ze voldoen aan de 
woonkwaliteitsnormen.  

- Preventieve controles worden uitgevoerd in huurwoningen die worden aangeboden 
op de private huurmarkt door twee immo-kantoren. Ook hierbij ontvangen de 
conforme woningen een gratis conformiteitsattest.  

- Elke woning waarvoor het OCMW een huurwaarborg toebedeeld, wordt preventief 
onderzocht. 

 

 Stedenbouwkundige verordening 

De stad heeft een stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het 
aantal woongelegenheden. De verordening dateert van 27/06/2008.  

De stedenbouwkundige verordening legt vast in welke omstandigheden een eengezinswoning 
mag opgesplitst worden naar een meergezinswoning op basis van de woonoppervlakte van de 
originele woning.  Verder zijn er nog oppervlaktenormen meegegeven voor de totale 
woongelegenheid, alsook voor verschillende kamers.  Op deze manier streeft de stad naar een 
kwaliteitsvolle woongelegenheden bij het opsplitsen van woningen.  

 

 Conformiteitsattest 

Aan een woning die voldoet aan de woonkwaliteitsnormen kan een conformiteitsattest 
uitgereikt worden door de stad. Het attest biedt eigenaars-verhuurders en huurders de 
zekerheid dat de woning voldoet aan de vereisten van de Vlaamse wooncode. Het attest is 10 
jaar, 5 jaar of 3 jaar geldig, naargelang de kwaliteit van de woning. Wanneer de woning minder 
dan 10 strafpunten heeft, is het conformiteitsattest 10 jaar geldig. Bij 10-14 strafpunten is de 
geldigheidsduur van het attest 5 jaar. Wanneer er minder dan 15 strafpunten worden 
uitgedeeld maar minstens 9 strafpunten voor de gebreken van opstijgend vocht en/of 
doorslaand vocht, krijgt het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 3 jaar. Daarnaast is de 
bezettingsnorm opgenomen in het attest.  
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In 2016 stond het aantal conformiteitsonderzoeken op 226 in Sint-Niklaas (Tabel 41). Er zijn in 
2016 in totaal 201 conformiteitsattesten toegekend in Sint-Niklaas, in tegenstelling tot slechts 
83 in 2015. De sterke stijging van het aantal conformiteitsattesten kan gelinkt worden aan de 
start van preventieve controles voor het OCMW. Een tweede oorzaak is dat wanneer een 
procedure O/O gestart wordt, maar de eigenaars de gebreken tijdig herstellen, ook een 
conformiteitsattest werd afgeleverd. 

 

Tabel 41: Aantal conformiteitsonderzoeken in Sint-Niklaas (Bron: Wonen Vlaanderen – jaarverslag 2016 
woningkwaliteit, 2017) 

 

 

 

6.4 Conclusie 

De stad spant zich in om de woningkwaliteit op te krikken aan de hand van een stimulerend, 
sanctionerend en preventief beleid.   

In het kader van een stimulerend beleid, reikt de stad premies en subsidies uit. De premies 
moeten de energiezuinigheid, de duurzaamheid en het levenslang thuis wonen betaalbaarder 
en toegankelijker maken. Begin maart 2018 werd een nieuwe brochure met de woonpremies in 
Sint-Niklaas uitgebracht, om inwoners te informeren over deze premies. Om te zien wat deze 
inspanningen opleveren, welke doelgroepen of buurten er gebruik van maken of erop 
inschrijven is het zaak om de premies en subsidies te monitoren. Aangezien dit een belangrijk 
werkpunt is nemen we het monitoren van de premies mee bij het hoofdstuk acties, verderop in 
deze tekst. 

Verder hanteert Sint-Niklaas een sanctionerend beleid, door een belasting te heffen op 
leegstand, verwaarlozing of ongeschiktheid/onbewoonbaar. Door deze heffing reeds hoog te 
houden na 1 jaar leegstand, heeft de stad de ambitie om de leegstand te bestrijden.  

Tenslotte zijn er een aantal preventieve kwaliteitsmaatregelen aanwezig in de stad, die als doel 
hebben de slechte woningkwaliteit te vermijden of op te sporen.  Sint-Niklaas voert reeds op 
regelmatige basis controles uit van kamers en studio’s. Daarnaast zijn er in de huidige 
verordening een aantal kwaliteitsvoorwaarden vastgelegd die betrekking hebben op het 
opsplitsen van woningen. Tenslotte worden conformiteitsattesten uitgereikt bij woningen die 
voldoen aan de kwaliteitsnormen.   

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Conformiteits
onderzoeken

175 184 187 316 343 368 226

Conformiteits
attest

- - - - 34 83 201
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7 De stad en stadsvernieuwing 

De laatste 10 jaar wordt in Sint-Niklaas geïnvesteerd in verscheidene 
stadsvernieuwingsprojecten. Stadsvernieuwingsprojecten zijn creatieve en innovatieve 
projecten die een hefboomfunctie vervullen voor een bepaald stadsdeel en de algemene 
leefkwaliteit van het betreffende stadsgedeelte bevorderen. De Vlaamse overheid kan aan 
steden verschillende subsidies geven voor stadsvernieuwingsprojecten. Projectsubsidies 
kunnen worden aangevraagd voor de realisatie van een project. Conceptsubsidies kunnen 
gebruikt worden voor deskundige begeleiding bij het ontwerp. Voor de Clementwijk doet de 
gemeente beroep op projectsubsidies. Conceptsubsidies werden voor het Hendrik 
Heymanplein en de Groene Lob in de Baenslandwijk gehaald. Verder werd een masterplan 
opgemaakt in samenspraak met de buurtbewoners en gebruikers van de huidige infrastructuur 
voor de herinrichting van de Paterssite. De Elisabethwijk is een voorbeeldwijk op het niveau 
van duurzaamheid in de stad. In de volgende secties worden enkele projecten besproken 
gekenmerkt door vernieuwende visies en woontypologieën.  

7.1 Clementwijk  

Dit project heeft als ambitie een duurzame groene wijk te creëren in de noordelijke stadsrand, 
als uitbreiding op de bestaande Clementwijk. De stad werkt voor het project samen met 
Interwaas, SNMH, WLM, De Vlaamse Overheid (Vlaams stedenbeleid) en Matexi. Er wordt een 
kwaliteits- en duurzaamheidsleidraad voor de wijk en een beeldkwaliteitsplan voor de 
woonvelden opgesteld. Naast een 700-tal woningen, wordt een stadsdeelpark en een aantal 
collectieve voorzieningen gepland (school, kinderopvang, buurtwinkel). De nadruk ligt op 
compact wonen, zodat veel ruimte overblijft voor een groot park.  Een deel van de wijk wordt 
ingericht voor een cohousing project. De wijk wordt autoluw ingedeeld met speel- en 
leefstraten. De focus op compactheid en maximaal zuidgerichte woningen moeten de 
energievraag beperkt houden.  

7.2 Groene Lob Baenslandwijk 

Het project rondom de groene lob Baenslandwijk past binnen de duurzame visie van de stad 
die in het lobbenstadmodel omvat is. Het betreft het ontwerp van de zevende groene lob in het 
zuiden van de stad. Deze lob moet geïntegreerd worden in het bestaande woonweefsel. De 
functionele invulling van groene infrastructuur is belangrijke focus voor dit project 
(bijvoorbeeld een speelroute, fietsroute, water, stadslandbouw, verbinding met bestaande 
groene ruimtes, wonen). De stad wil ook in overleg gaan met de buurtbewoners.  

7.3 Stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein 

Het Hendrik Heymanplein wordt herontwikkeld naar een levendig en groen plein. Er wordt 
gezocht naar een beter evenwicht tussen park en plein, met oog voor toegankelijkheid. De 
bibliotheek en de supermarkt nemen daarbij een prominente plaats in.  
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7.4 De Paterssite 

De paterssite is gelegen in de Elisabethwijk en bestaat uit de Heilige Hartkerk, het klooster met 
de tuin, de zaal Famila en een parking. De stad kocht de Paterssite in 2014 met middelen van 
het federaal grootstedenbeleid. 

De herinrichting van de Paterssite (op de hoek van de Truweelstraat en Leopold II-laan) 
gebeurt op basis van een globaal masterplan met het oog op integrale duurzaamheid. De 
gebruikers van de huidige infrastructuur en de buurtbewoners kregen hierbij inspraak. Er zijn 
een 40-tal woningen voorzien, een publieke kloostertuin en gemeenschapsruimte. Een derde 
van woningen (13) wordt sociaal, een derde dient voor een samenwoonproject en een derde zal 
marktconform worden ingericht. De centrale doelstellingen van het masterplan zijn de 
volgende:  

- Het creëren van collectieve woonvormen 

- Het herbestemmen van het bestaand patrimonium  

- De woonverdichting en energie-efficiënt (ver)bouwen  

- De creatie van een kwaliteitsvolle groene en sociale leefruimte 

- Het openstellen van de kloostertuin naar de buurt 

- Alternatieve vervoersmodi inzetten door de ligging nabij het station 

 

7.5 Wijkrenovatieproject Elisabethwijk 

Met het wijkrenovatieproject in Elisabethwijk (“De warmste wijk”) wil de stad de CO2-uitstoot 
te doen dalen in de wijk en daarbij renovatie promoten. Het project behaalde Europese 
subsidies via een Interreg 2 Zeeën project. Enerzijds zal ingezet worden op gedragsverandering 
en anderzijds zullen investeringen gemaakt worden in gebouwen op het vlak van energie. Bij 
minstens 500 gezinnen zal het energieverbruik gemonitord worden. Minstens 240 panden 
zullen een doorgedreven energie-audit krijgen met bijkomend persoonlijk advies. Ze krijgen 
intensieve opvolging in hun renovatiedossier. Daarnaast wordt ook gezocht naar minstens 10 
panden die een volledige renovatie ondergaan naar bijna-energieneutraal niveau (BEN) en 
hiervoor professionele ondersteuning krijgen. Het hele project moet afgerond zijn tegen 31 
augustus 2020. De stad hoopt hierbij dat de methodes kunnen worden voortgezet naar andere 
buurten na dit pilootproject.  

 

7.6 Conclusie 

In en rond het centrum van Sint-Niklaas werden de laatste jaren verschillende projecten 
gerealiseerd of opgestart die de duurzaamheid en de leef-en omgevingskwaliteit hoog in het 
vaandel dragen. De bovenstaande projecten wisten daardoor ook heel wat Vlaamse middelen 
te verzilveren voor de uitwerking (conceptsubsidies en projectsubsidies). Ook nieuwe 
woonvormen zoals cohousing en gemeenschappelijk eco-wonen werden op die manier 
gepromoot in de hoop dat zij als voorbeeld fungeren voor toekomstige andere projecten.  
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8 Duurzaamheid 

8.1 Duurzaamheidsvisie Sint-Niklaas 

De visie van de stad Sint-Niklaas is heel sterk uitgebouwd voor het thema klimaat, 
duurzaamheid en ecologie. Dit blijkt ook uit de vorige secties. Sint-Niklaas heeft reeds enkele 
beleidsplannen opgemaakt waar het thema duurzaamheid een sterk naar voor komt. In 2014 
werd het lobbenstadmodel opgemaakt en in 2015 het klimaatplan (zie beleidscontext). Verder 
reikt de stad een groot aantal duurzame premies uit (voor een passiefwoning, isolatie van dak, 
groendak, etc.). De stad is een grote trekker van vernieuwende duurzame woonprojecten een 
compacte woonconcepten, zoals samenhuizen. Aan de hand van de website 
www.sintniklaasklimaatstad.be worden de burgers geïnformeerd over premies, duurzame 
woonprojecten (Paterssite, Clementwijk, Elisabethwijk), evenementen, de wedstrijd voor 
duurzame wooninitiatieven, etc. . 

Het klimaatplan reikt een aantal suggesties aan om energiezuiniger en duurzamer te wonen. 
Een voorbeeld hiervan is om zongericht te verkavelen, een kosteloze maatregel die tot 40% 
van de energiebehoeften kan voorzien. In het klimaatplan legt de stad zichzelf verder een 
aantal concrete acties op. Daarbij toont ze zelf het goede voorbeeld met hun stadsgebouwen: 
tegen 2020 mag er geen enkel stadsgebouw meer zonder dakisolatie en zonder isolerend 
dubbel glas zijn. Andere belangrijke acties rond het thema wonen zijn de volgende (2015-
2020): 

- Updaten van de verkavelingverordening: De link met duurzame ontwikkeling en een 
toetsing aan de stadsontwikkeling ontbreekt in de huidige verordening. Een 
verhoogde compactheid moet nagestreefd worden, maar ook het aandeel openbaar 
of privaat-collectief groen moet in eenzelfde verhouding stijgen. 

- Het verplichten van het aanleggen van groendaken en hernieuwbare energie in 
bepaalde omstandigheden. 

- Opleggen van energievoorwaarden bij de verkoop van bouwgronden door de stad (bv. 
bij de verkoop van stadskavels in Clementwijk). 

- Verplichten van het isoleren van alle daken tegen 2020: Dit komt op een 
energiebesparing van 30% voor de verwarming per woning. Er zijn voor dakisolatie 
heel wat stimulerende ondersteuningsmaatregelen aanwezig (premies Eandis, premie 
stad, goedkope energielening Interwaas, belastingvoordeel…). Daarnaast werd de 
verplichting van dakisolatie bij verhuur van de woning vanaf 2015 ingeschreven in de 
Vlaamse Wooncode.  

- Stimuleren van energiebesparende ingrepen aan het woningenbestand (vervanging 
van enkel glas, muurisolatie, zonneboilers, warmtepompen, etc.). 

- Opzetten van een wijkrenovatieproject als hefboom voor energetische 
woningrenovaties (Elisabethwijk). 

  

http://www.sintniklaasklimaatstad.be/
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Voor sociale huurders met een gemiddeld lager inkomen heeft een hoge energiefactuur een 
grote impact op het bestedingsbudget. Het is belangrijk dat deze woningen versneld 
energiezuiniger worden gemaakt. Het beleid en de financiering van sociale woningen is een 
Vlaamse bevoegdheid, de sociale woningen vallen onder het Vlaamse 
Energierenovatieprogramma. Het programma stelt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd, alle 
enkel glas vervangen en verouderde verwarmingsketels vervangen moeten zijn. Er worden 
echter te weinig middelen voorzien om dit te realiseren. De stad wenst via volgende deelacties 
extra in te zetten om het patrimonium van de SNMH versneld energiezuinig te maken: 

- Jaarlijkse financiële ondersteuning van 40.000 euro voor het aanbrengen van 
dakisolatie 

- Proefproject sociale dakisolatie via huurders: energielening met volledige ontzorging 
en maandelijkse afbetaling die niet weegt op de energiefactuur van de huurder. Het 
proefproject is afgelopen in 2015.  

In het klimaatplan werd vermeld dat de kwaliteit van nieuwe woonontwikkelingen van een 
bepaalde impact moeten getoetst worden aan een duurzaamheidstoets. De stad stelt voor om 
daarvoor de Vlaamse duurzaamheidsmeter voor wijken te raadplegen. Ontwikkelaars en 
bouwheren moeten aangespoord worden om BEN te bouwen. Voor nieuwbouw is dit tegen 
2021 verplicht, voor renovaties is de verplichting van kracht vanaf 2050.  Door een goed 
ontwerp kunnen naderhand kosten en CO2-uitstoot bespaard worden. De stad wenst een 
duurzaamheidsmeter te ontwikkelen voor verkavelingen (woonprojecten) en economische 
sites. De duurzaamheidsmeter van de Clementwijk en de Vlaamse duurzaamheidsmeter voor 
wijken kunnen als basis hiervoor gebruikt worden.  

 

8.2 Conclusie 

Sint-Niklaas profileert haarzelf als een klimaatstad. De klimaatbewuste en duurzame visie 
heeft ze reeds vastgelegd in een aantal beleidsplannen (klimaatplan, lobbenstadmodel). In 
deze beleidsplannen legt de stad zichzelf een concrete acties op. Ze stimuleert daarnaast haar 
inwoners op een actieve manier om duurzaam te gaan wonen door het uitreiken premies, het 
verplichten van een aantal maatregelen (dakisolatie, groendaken), etc. Verder is Sint-Niklaas 
ook een voortrekker van een aantal duurzame woonprojecten, zoals het wijkrenovatieproject 
in de Elisabethwijk.   
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9 SWOT-analyse 

Aan de hand van een SWOT-analyse (acroniem voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en 
Threats) worden strategieën ontwikkeld die van toepassing zijn bij de woonbeleidsstudie. Een 
SWOT-analyse is een goede manier om heel duidelijk weer te geven in welke richting de 
woonbeleidsstudie moet worden gestuurd, welke troeven de gemeente heeft en waar de 
huidige pijnpunten zitten. De SWOT-analyse van het vorig woonplan is weergegeven in de 
onderstaande tabel (Tabel 42).  

 

Tabel 42: SWOT-analyse van het vorig woonplan in 2012 (Bron: SumResearch, 2012) 

Sterkten 

- Natuurlijke bevolkingsaangroei 

- Verjonging van de bevolking 

- Positief migratiesaldo 

- Stad op mensenmaat: kleinschalig 
met voordelen van de stad 

- Veel voorzieningen (scholen, 
ziekenhuizen, RVT’s)  

Zwakten 

- Verouderd woningpatrimonium 

- Weinig gentrificatie, geen grote 
middenklasse of hogere klasse 

- Lokale handelaars in slechte positie 

- Vergrijzing van de bevolking 

- Oudere bevolking in het centrum 

- Betaalbaarheidsproblemen op de 
huurmarkt 

Kansen 

- Goedkope huisprijzen in de regio 
vormt een troef om (jonge) starters op 
de woningmarkt aan te trekken 

- Deel van het Waasland als 
aantrekkingspool langs de 
Waaslandhaven 

- Strategische ligging t.o.v. Antwerpen 
en Gent en de snelwegen 

Bedreigingen 

- Concurrentie met de grote projecten 
in Temse en Beveren 

- Waasland shoppingscenter houdt 
bezoekers buiten de stedelijke kern 

 

 

Een aantal van de aanwezige sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn nog altijd van 
toepassing op de huidige situatie in Sint-Niklaas. Sint-Niklaas is nog altijd een stad die een 
sterke bevolkingsgroei kent door een positief migratiesaldo en positief natuurlijk saldo en 
gekenmerkt wordt door een verjonging de zich in de toekomst zal verderzetten. De ligging van 
Sint-Niklaas blijft ook strategisch, tussen Antwerpen en Gent. Verder blijft de Sint-Niklaas een 
stad op mensenmaat: alle nodige voorzieningen zijn aanwezig op een relatief kleine 
oppervlakte, wat de stad aantrekkelijk maakt. 

In het woonplan van 2012 werden reeds problemen rond de betaalbaarheid op de huurmarkt 
aangehaald als zwakte. We zien in 2017 dat dit nog altijd een zwaktepunt is in Sint-Niklaas. De 
private huurmarkt is vaak te duur voor mensen die net buiten het sociaal verhuursysteem 
vallen of wachten op een sociale woning. Het betaalbare aanbod is te beperkt.  

We moeten daarentegen de SWOT-analyse actualiseren omdat door demografische trends de 
huidige accenten verlegd zijn en er nieuwe sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 
aanwezig zijn. De geactualiseerde SWOT-analyse wordt getoond in Tabel 43. Sint-Niklaas kent 
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een groot aantal sterkten en slechts weinig zwaktes. De grootste uitdaging van Sint-Niklaas 
bestaat er dan ook in om op het vlak van huisvesting en woonondersteunende voorzieningen 
te kunnen meegroeien met de dynamische bevolkingsdynamiek die ze kent. Hierbij is het 
uitermate belangrijk dat het sociale aanbod en de sociale voorzieningen ook mee kunnen met 
het private aanbod. In de volgende alinea’s gaan we verder in op de sterkten, zwakten, kansen 
en bedreigingen.  

 

Tabel 43: Vernieuwde SWOT-analyse van de woonbeleidsstudie in 2017 

Sterkten 

- Dynamische bevolking (groei, jong en 
oud) 

- Stad op mensenmaat 

- Sterk welzijnsperspectief (Stad,  
SoVeKa , OCMW, sociale 
huisvestingsmaatschappijen) 

- Relatief betaalbare woningen  

- Strategische ligging op de verbinding 
tussen Antwerpen en Gent 

Zwakten 

- Groeiende (kans)armoede  

- De betaalbaarheid van de huidige 
private huurmarkt komt in het 
gedrang 

- Tekort aan sociale woningen, lange 
wachtlijsten (ondanks reeds 
geleverde inspanningen) 

- Meer nood aan sociale huurwoningen 
- Ontbreken van het duurdere 

woningmarkt segment in het 
centrum van Sint-Niklaas 
 

Kansen 

- Verschillende lokale plannen 
bundelen de krachten en worden 
omgezet in heldere en bindende 
regels: 

- Lokaal armoedeplan 

- Klimaatplan en lobbenstadmodel 

- Ouderenbeleidsplan en 
zorgstrategisch plan 

- Projecten die de huidige dynamieken 
bestendigen (huisvesting, 
stadsontwikkelingsprojecten, 
vernieuwingsprojecten)  

- Projecten aanwenden om 
voorzieningenniveau en 
levenskwaliteit in de stad te 
verhogen’ 

- ‘Projecten aanwenden om 
woonsegmenten waar tekort is aan 
te vullen (sociaal én het duurdere 
segment 

 

Bedreigingen 

- Voorzieningen voor kinderen 
(crèches/scholen) en voor ouderen 
(zorginfrastructuren) komen in het 
gedrang  

- Kan de vergrijzingsgolf worden 
opgevangen door het aanbod van 
assistentiewoningen en zorgflats?  

- De stedelijke groei kan extra druk 
zetten op de stad (b.v. mobiliteit) en 
kan open ruimte verder aantasten 
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Naast de reeds vernoemde sterktes in Sint-Niklaas wordt de stad gekenmerkt door een sterk 
welzijnsperspectief dat tot uiting komt door het groeiende aanbod van (sociale) 
(woon)projecten en voorzieningen aangeboden door het OCMW, het SoVeKa, de stad en de 
sociale huisvestingsmaatschappijen. Daarnaast is in vergelijking met het Vlaams gemiddelde 
de prijs op de woningmarkt (voornamelijk in de koopsector) in Sint-Niklaas nog steeds 
betaalbaar.  

Naast de betaalbaarheidsproblemen die zich voordoen op de private huurmarkt zien we een 
groeiende (kans)-armoede. De stijgende armoede is een fenomeen dat voornamelijk de laatste 
5 jaar een opmars kent.  

Er worden ook een aantal nieuwe kansen aangeboden in de stad. Verschillende actoren 
bundelen de krachten om verscheidene uitdagingen aan te pakken. Dit is onder meer zichtbaar 
in de grote verscheidenheid van nieuwe beleidsplannen in de laatste 5 jaar 
(ouderenbeleidsplan, klimaatplan, stadslobbenmodel en lokaal armoedeplan). Verder zien we 
ook een groot aantal nieuwe woonprojecten die de positieve bevolkingsdynamiek verder 
bestendigen.  

Tenslotte kent Sint-Niklaas een aantal bedreigingen. Deze zijn verschillend van deze die 
opgemaakt werden in het woonplan van 2012:  

- De stad heeft een groot aanbod  aan woonondersteunende voorzieningen, maar zal 
onder invloed van aangroei van jongeren en de vergrijzing meer moeten inzetten op 
onder andere scholen, crèches en zorgondersteunende voorzieningen.  

- Door de vergrijzing is het bijvoorbeeld van belang om ervoor te zorg dat het aanbod 
aan assistentiewoningen en zorgflats afgestemd is op de vraag.  

- De positieve bevolkingsdynamiek kan extra druk uitoefenen op de stad en de open 
ruimte, wat zich bovendien uit in mobiliteitsproblemen.  
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10 Missie 

Het thema huisvesting komt reeds in de reeks beleidsplannen naar voren. Hieronder citeren we 
enkele alinea’s uit de verschillende beleidsplannen die de missie en visie Sint-Niklaas 
omvatten. 

“Door het historisch radiaal patroon leent de structuur van Sint-Niklaas zich voor de 
ontwikkeling van een lobbenstad. Hierbij zijn de historisch radiale invalswegen de dragers 
van de stadslobben. Voor de groene lobben zijn vooral in het noorden van de stad kansen voor 
ontwikkeling ter hoogte van de inkepingen in de bebouwde ruimte. In het zuiden van de stad 
vormt de aanwezige bosstructuur een natuurlijke barrière voor de groei van de stad. Groene 
stapstenen naar het centrum van de stad zijn hier aangewezen” (lobbenstadmodel). 

“Nog meer dan vroeger slaan stad en OCMW de handen in elkaar om een beleid op maat voor 
elke senior te kunnen realiseren. Wij staan voor een beleid waarbij senioren recht hebben op 
een actieve rol in onze stad en geloven vooral dat zij recht moeten hebben om hun manier van 
leven te kiezen. Senioren moeten hun ervaring en wijsheid kunnen delen, ze moeten m.a.w. 
ten volle kunnen participeren en zich volledig kunnen ontwikkelen. Het ouderenbeleidsplan 
(gecoördineerd door de stad) schuift hiervoor onze prioriteiten naar voor. We staan ook voor 
een beleid waarbij we vanuit het lokale bestuur een gediversifieerd aanbod aan (woon)zorg 
voorzien, rekening houdend met de maatschappelijke evoluties, voor die senioren die zorg- 
en/of woonondersteuning nodig hebben. Het zorgstrategisch plan (gecoördineerd door het 
OCMW) tekent de gewenste toekomstige structuur uit van de (woon)zorg op korte en langere 
termijn.” (Zorgstrategisch plan)  

“Daarom moet gezorgd worden voor een toereikend en een voldoende gevarieerd aanbod aan 
woningen die minstens aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoen in de verschillende 
prijsklassen.” (GRS) 

“Het is de maatschappelijke opdracht van een lokaal bestuur om het welzijn van zijn 
burgers te bevorderen. Voor personen in armoede houdt dit in dat de 
uitsluitingsmechanismen in de verschillende levensdomeinen worden opgeheven, en dat 
mensen in armoede op een volwaardige manier kunnen participeren aan de samenleving 
(onderwijs, verenigingsleven, tewerkstelling,…). Ook de wijkcomités, de socio-culturele of 
sportverenigingen, de jeugdbewegingen,… zijn belangrijke actoren om mensen in armoede in 
te sluiten en om hun netwerk te helpen uitbouwen.” (Lokaal armoedeplan) 

“Het merendeel van de geformuleerde acties streeft naast CO2-reductie ook naar een meer 
leefbare, klimaatbewuste stad van de toekomst. De uitdagingen worden omgezet in 
opportuniteiten en kansen om die leefbare en klimaatbewuste stad concreet vorm te geven.” 
(Klimaatplan) 
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11 Visie 

Het vormen van een beleidsvisie op het wonen in Sint-Niklaas is essentieel bij de opmaak van 
een actieplan voor de lokale woonbeleidsstudie. De visie wordt opgebouwd aan de hand van 
verschillende beleidspistes. Er wordt verder gebouwd op de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen voor wonen die voortkomen uit de SWOT-analyse. 

11.1 Beleidspiste 1: Ruimtelijke sturing van het woonbeleid 

Verschillende acties en deelacties worden in deze woonbeleidsstudie vooropgesteld tot 
invulling van de behoefte in Sint-Niklaas. Er is echter een ruimtelijke differentiatie nodig van 
het beleid binnen Sint-Niklaas. Sint-Niklaas is immers een stad die gekenmerkt wordt door een 
sterke bevolkingstoename alsook een groot aanbod aan onbebouwde percelen. Aangezien het 
aanbod de vraag overstijgt, is het voornamelijk belangrijk om op een wijze manier verdere 
uitbreiding en inbreiding te sturen in Sint-Niklaas. In de eerste actie zullen we de toekomstige 
vraag en aanbod daarom op kaart en in cijfers brengen voor het gehele grondgebied Sint-
Niklaas. 

De stad is geen homogene stad, maar bestaat uit 19 wijken met verschillende kenmerken. 
Naast sterk verstedelijkte wijken, zijn er ook meer landelijke wijken gekarakteriseerd door een 
minder dens patroon en waar nog veel groen is. Het is van belang om de verschillende 
woonmilieus te respecteren, rekening te houden met de huidige identiteit van de wijken en 
deelgemeenten, en aandachtig te zijn bij de variërende ruimtelijke configuratie van de wijken. 
Om deze redenen zal een ruimtelijk kader per wijk worden gemaakt, waarbij aanbevelingen 
worden opgemaakt voor gewenste woontypologieën en densiteit. Het is een update van de 
analyses die in het vorig woonplan zijn uitgevoerd. Op basis van de bouwreserves worden ook 
interessante locaties voor nieuwe woonprojecten besproken. De identiteit van elke wijk staat 
hierbij centraal.  

In deze analyse proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de huidige 
beleidscontext, met name het lobbenstadmodel dat de stad hanteert alsook het huidige 
gemeentelijk structuurplan en verkavelingsvoorschriften. Om deze redenen is het wijkniveau 
niet het enige schaalniveau dat onderzocht wordt, maar zal ook onderscheid worden gemaakt 
tussen de deelgemeente, de stadskern en de stadsrand. Langs bepaalde invalsassen zal 
geopteerd worden om een hogere densiteit te bekomen en te kiezen voor compacte 
woontypologieën. Op andere plaatsen wordt groen en recreatie aanbevolen en zijn minder 
dichte woontypologieën mogelijk. Om dergelijk perspectief te verankeren kan de densiteit 
worden vastgelegd in de regelgeving.  

Verder houden we rekening met het aanbod aan voorzieningen (scholen, woonzorgcentra, 
kinderopvangen etc.) wanneer we ruimtelijk aanbevelingen vastleggen per wijk. Een stijging 
van het aantal jonge gezinnen en ouderen houdt in dat de woonondersteunende voorzieningen 
moeten kunnen meegroeien met de stijgende vraag. De verdere vergrijzing betekent dat er 
voldoende zorgvoorzieningen moeten zijn in de toekomst voor deze doelgroep, op de juiste 
plaatsen op het grondgebied. 
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SWOT-analyse 

Aanpakken van  

- Het aanbod aan voorzieningen 
- De vergrijzingsgolf 
Acties 

 Opmaak van een ruimtelijk kader per wijk en regio, waar aanbevelingen gemaakt 
worden op het vlak van toekomstig wonen (sociaal/privaat/zorg), alsook dichtheden. 

 Opmaak van een ruimtelijk totaalbeeld voor de vraag en aanbod in Sint-Niklaas 
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11.2 Beleidspiste 2: Verhogen van het aanbod op de sociale huurmarkt 

De stijging van het aanbod op de sociale huurmarkt is een beleidsprioriteit voor de stad Sint-
Niklaas. Omdat de koopmarkt in Sint-Niklaas nog altijd relatief betaalbaar is voor zij die de 
financiële middelen hiertoe hebben, wordt hierbij gefocust op het verhogen van het aanbod op 
de sociale huurmarkt.  

Een dikke 60% van het sociaal objectief voor huurwoningen was bereikt in de voortgangstoets 
van 2016. Het aandeel sociale huurwoningen was goed voor 1.817 woningen of 5,7% van het 
totaal aantal woningen in Sint-Niklaas. Na Sint-Gillis-Waas en Stekene heeft Sint-Niklaas 
daarmee procentueel het kleinste aanbod aan sociale woningen in het Waasland. De stad Sint-
Niklaas merkt ook in de praktijk dat er nog altijd een groot aanbod aan sociale woningen nodig 
is om aan de hoge vraag te voldoen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn erg lang, 
tot 64 maanden voor een appartement (van de SNMH) met één slaapkamer. Daarenboven is 
de (kans)armoede in Sint-Niklaas de laatste jaren sterk gestegen. Noodwoningen en 
transitwoningen van het OCMW en CAW zijn continu bezet en worden vaak bewoond met 
mensen die wachten op een duurzame betaalbare woning, omdat het aanbod te klein is. De 
woningen worden op deze manier niet gebruikt voor begeleiding, maar als wachtkamer voor 
een gepaste en betaalbare woning.   

Sinds het woonplan van 2012 is reeds een groot aantal sociale projecten opgezet. Sint-Niklaas 
moet dan ook blijven inzetten in sociale woningen om de historische achterstand weg te 
werken en het sociale objectief voor huurwoningen te bereiken (496 ten opzichte van 2008). 
Het sociaal objectief kan door de verschillende projecten tussen 2017-2020 wel bereikt worden. 
Volgens de voortgangstoets (2017) zijn er zijn nog 149 extra huurwoningen en 70 
koopwoningen1 gepland de komende jaren, kijken we naar de cijfers van sociale 
woonmaatschappijen zelf dan zien we dat met recente projecten in acht genomen die 
aantallen nog stijgen. Er worden dus wel degelijk inspanningen geleverd. De stad moet 
niettemin blijven inzetten in sociale woningen, de bevolkingsprognoses wijzen immers op een 
blijvende stijging van het aantal huishoudens in Sint-Niklaas. De recente stijging van het 
aanbod van het SoVeKa in Sint-Niklaas (250-tal woningen) is een eerste aanzet om het aantal 
sociale huurwoningen op te krikken. De rol van het SoVeKa in het verhuren van individuele 
huizen van particulieren en als actor in kleine woonprojecten zal in de toekomst van groot 
belang blijven.  

Sint-Niklaas moet een coherent woonbeleid voeren dat inzet op uitbreiding van het sociale 
woonaanbod, het stimuleren van betaalbare projecten en het stimulansen geven om het 
aanbod van SoVeKa uit te breiden. Aangezien het Grondwettelijk hof de normen en sociale 
lasten van het Grond- en pandendecreet heeft vernietigd, is de stad op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om het aanbod in sociale woningen te doen stijgen. Door de analyse van de 
beschikbare percelen in Sint-Niklaas kunnen we kijken naar het toekomstige aanbod in handen 
van publieke instellingen. Wanneer dit aanbod de vraag kan dekken, kan een plan gemaakt 
worden om in de toekomst percelen aan te snijden voor sociale woonprojecten. Als deze 
publieke percelen de vraag niet dekken, moet er gekeken worden of private gronden kunnen 
aangesneden worden en een percentage sociale last kan worden opgelegd aan deze percelen. 
De voorschriften kunnen vervolgens worden samengevat aan de hand van een thematisch RUP 
sociaal wonen.  

Daarnaast moet de stad ook kijken om in te zetten in alternatieve woonvormen buiten het 
sociaal verhuurstelsel (bv. aangeboden door het OCMW). 

                                                                        
1 Bron: voortgangstoets meting 2017 – koopwoningen: 
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_07_14_meting_sociale_koopwon
ingen_0.pdf  

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_07_14_meting_sociale_koopwoningen_0.pdf
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_07_14_meting_sociale_koopwoningen_0.pdf
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SWOT-analyse 

- Verder uitbouwen van  
- Het sterk welzijnsperspectief  
- Nieuwe projecten die de huidige dynamieken bestendigen 

- Aanpakken van  
- De groeiende kansarmoede 

Acties 

 Inzetten van instrumenten ter verhoging van het sociaal woonaanbod 

 Ontwikkeling van alternatieve betaalbare woningen buiten het sociaal 
huurstelsel 
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11.3 Beleidspiste 3: Inzetten op de betaalbaarheid van de private 
huurmarkt 

De woningmarkt in Sint-Niklaas wordt in het algemeen als een betaalbaar beschouwd. 
Niettemin worden betaalbaarheidsproblemen vastgesteld op de private huurmarkt. 
Betaalbaarheidsproblemen binnen de private huurmarkt werden ook aangekaart tijdens de 
gesprekken met zowel actoren in de welzijnssector als makelaars en ontwikkelaars. De 
groeiende spanning bevindt zich voornamelijk in het onderste segment van de private 
huurmarkt. De betaalbaarheid van koopwoningen in Sint-Niklaas wordt minder aanzien als een 
probleem.  

Vaak komen mensen net niet in aanmerking voor een sociale woning of staan ze gedurende 
een lange tijd (tot langer dan 5 jaar) op de wachtlijst voor een sociale woning. Door de 
stijgende wachtlijsten voor een sociale woning en de groeiende (kans)armoede is deze 
kwetsbare groep waarschijnlijk zelfs toegenomen. De personen moeten beroep doen op de 
private huurmarkt, waar het aanbod dikwijls veel te duur is. Wanneer er een betaalbare woning 
op de huurmarkt komt, zijn er dan ook heel veel kandidaten. Hierdoor ontstaat een zekere 
selectiviteit op de huurmarkt. De minst “risicovolle” huishoudens worden gekozen bij meerdere 
kandidaten. Heel vaak vinden jongeren of alleenstaande ouders met kinderen geen betaalbare, 
kwaliteitsvolle woning. Ook mensen met een etnische achtergrond of huishoudens die gekend 
en/of ondergebracht zijn bij het OCMW ondervinden moeilijkheden in de zoektocht naar een 
woning. 

De stad probeert reeds de private huurmarkt beter toegankelijk te maken voor mensen die zich 
in een zwakke positie vinden op de private huurmarkt. Het OCMW helpt deze mensen aan de 
hand van het toereiken van een rollend huurwaarborgfonds. Daarnaast kunnen personen met 
een beperkt inkomen aanspraak maken op een aantal premies, bv. de Vlaamse huursubsidie 
wanneer ze op de wachtlijst voor een sociale woning.  

Vanuit de aanbodzijde kan de gemeente inzetten op een aanbod van betaalbare, private 
huurwoningen om de toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen te verhogen. Het is echter 
geen eenvoudige zaak om het aanbod in betaalbare private huurwoningen op te krikken. Sint-
Niklaas kan zelf nieuwe woonvormen en woonconcepten promoten en het voortouw te nemen, 
maar dient daarbij heel gericht te werk te gaan.  

De stad beschikt over een beperkt aantal hefbomen. Door het beperkt aantal eigen gronden 
dat in aanmerking komt voor ontwikkeling, zijn de mogelijkheden van de stad zelf tamelijk 
beperkt. Daardoor dient de stad samenwerking aan te gaan met verschillende andere actoren: 
voor de bouw beroep doen op bouwmaatschappijen SNHM of de intercommunale Interwaas 
en voor de verhuur aankloppen bij het OCMW, SoVeKa, en/of SNMH. Ook het CAW stelt een 
rollend huurwaarborgfonds ter beschikking. Aangezien het een hele dure aangelegenheid is, 
moet de verhuring heel specifiek en doelgroepgericht zijn. Aan de hand van het budget dat elk 
jaar wordt vrijgemaakt door de leegstandsheffing, heeft de stad de financiële middelen om dit 
soort project te doen slagen in de vorm van een rollend fonds. 

Het betreft een beperkt aanbod dat complementair kan werken met de sociale huisvesting en 
voor specifieke doelgroepen kan worden ingezet.  
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  SWOT-analyse 

Verder uitbouwen van  

- Het sterk welzijnsperspectief binnen de stad 
- De gebundelde krachten tussen actoren 
- Nieuwe projecten die de huidige dynamieken bestendigen 

Aanpakken van  

- De betaalbaarheidsproblemen in Sint-Niklaas 
Acties 

 Ontwikkeling van nieuwe woonconcepten en woonvormen 

- Alternatieve woontypologieën (cohousing) 

- Bouwprojecten leiden voor specifieke doelgroepen 
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11.4 Beleidspiste 4: Evalueren van de woningkwaliteit 

Het stimuleren van een goede woningkwaliteit blijft een essentiële beleidspiste binnen het 
woonbeleid van Sint-Niklaas. Elke inwoner heeft immers recht op menswaardig wonen. De 
stad treedt zelf reeds preventief (controles), sanctionerend (heffingen) en stimulerend 
(premies) op om het huidige woonpatrimonium kwaliteitsvol te houden.  

De stad houdt preventief controles van kamers en studio’s, alsook van woongelegenheden 
waar meer dan 10 personen wonen, op woningkwaliteit. Deze helpen om de kwaliteit van het 
woningaanbod op peil te houden, alsook overbezetting te detecteren. Wanneer een huurder 
vanuit een woning op de private markt verhuist naar een woning op de sociale huurmarkt, 
wordt de private huurwoning ook gecontroleerd. Elk jaar worden nog woningen ongeschikt en 
onbewoonbaar verklaard in Sint-Niklaas. Aan de hand van een inventaris houdt Sint-Niklaas de 
verwaarloosde, de ongeschikte en onbewoonbare woningen zelfs bij.  Momenteel staan 13 
gebouwen en woningen die verwaarloosd zijn op de inventaris. 125 woningen staan op de 
inventaris van ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen. Na 3 jaar op de inventaris 
moeten de eigenaars reeds 5.000 euro betalen.  Het aantal leegstaande woningen liep op tot 
609 woningen in 2017. In 2016 kregen 2/3de van de woningen op de inventaris een vrijstelling 
van heffing. Meer dan 50% van de woningen staan maximum 2 jaar op de databank.  

Premies en subsidies kunnen op federaal, Vlaams en lokaal niveau worden aangevraagd. Sint-
Niklaas voert reeds een sterk premiebeleid, waarbij ze eigenaren stimuleert hun woning te 
renoveren, met de nadruk op duurzaamheid. Aan de hand van een infobrochure geeft Sint-
Niklaas duidelijk aan op welke premies de burgers aanspraak kunnen maken. Ook bij de 
infobalie wonen, bouwen en ondernemen kan een inwoner informatie aanvragen over de 
verschillende aan te vragen premies. Een sterk uitgebouwd premiestelsel ondersteunt de 
verhuurders en kan de inkrimping van de huurmarkt voorkomen.  

Sint-Niklaas heeft zelf al een verordening voor het opsplitsen van eengezinswoningen in 
meerdere woongelegenheden. De stedenbouwkundige verordening kan verder up-to-date 
gehouden worden. Aan de hand van de stedenbouwkundige verordening kunnen minimum 
oppervlaktes, voldoende daglicht, fietsenstallingen, autostandplaatsen opgelegd worden.  

Het is bijzonder belangrijk om de verkregen data rond de woningkwaliteitsacties te evalueren. 
Hebben de uitgegeven premies effect op het aantal zonneboilers die worden geïnstalleerd of 
passieve woningen die worden gebouwd? Op welke premies zetten we onze middelen beter in?   

Het blijft verder belangrijk om senioren te bereiken bij de inspanningen die worden uitgevoerd 
in Sint-Niklaas. Ze wonen vaak in woningen die niet zijn aangepast aan de voorwaarden voor 
levenslang wonen, alsook zijn hun woningen vaak verouderd en te groot. Ze zijn het moeilijkst 
te bereiken met informatie over premies waar ze recht op hebben (bv. aanpassingspremie). 
Door de vergrijzing die ook in Sint-Niklaas kenmerkend is, blijft deze doelgroep dan ook 
belangrijk om op te volgen en te begeleiden. Door bij de bouw van alle nieuwe woonprojecten 
zorgtoegankelijke woningen of levenslang wonen te verplichten aan de hand van een 
verordening, kent het aanbod voor senioren en zorgbehoevenden een stijging. Daarenboven 
worden woningen op deze manier toegankelijk voor alle doelgroepen en zijn deze automatisch 
aangepast voor “op den ouden dag”.  
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SWOT-analyse 

Aanpakken van  

- Het aanbod aan voorzieningen 
- De vergrijzingsgolf 

 

Acties 

 Evalueren van de premies, heffingen, controles en beter databeheer 

 Ontwikkelen van kwaliteitskader voor woonprojecten in Sint-Niklaas 
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11.5 Beleidspiste 5: Versterken van het aanbod voor thuislozen en 
daklozen in Sint-Niklaas 

Sint-Niklaas kent enkele kwetsbare doelgroepen: personen met een geestelijk 
gezondheidsprobleem, personen met een mentale of fysieke beperking, thuis- en daklozen. 
Deze doelgroepen hebben vaak een aangepaste woning nodig en/of moeten voldoende 
begeleiding krijgen. Het doel van deze piste is om de doelgroep te selecteren die de meeste 
aandacht verdient in het kader van wonen. Tijdens gesprekken met de welzijnsactoren bleek 
herhaaldelijk dat er een te kort is aan woonvormen voor verschillende kwetsbare doelgroepen 
in Sint-Niklaas (psychiatrische patiënten, mindervaliden). Daarom is het van belang om te 
focussen op sterk uitgebouwde acties voor de meest kritieke doelgroep, met name de 
thuislozen en daklozen in Sint-Niklaas. 

Kansarmoede stijgt sterk in Sint-Niklaas. Ook stijgt het aantal leefloners in de laatste jaren. 
Het is echter moeilijker om het aantal thuislozen en daklozen in cijfers te vatten in de 
gemeente. De gesprekken met woonactoren gaven wel aan dat het aantal thuislozen en 
daklozen in Sint-Niklaas een uitgesproken en blijvend probleem vormt. Het te lage aanbod aan 
sociale huurwoningen speelt voor deze doelgroep ook in zijn nadeel. Voor deze doelgroep 
bestaat tijdelijke opvang en begeleiding bij de transit- en noodwoningen van de CAW en 
OCMW. Deze zitten vaak (over)vol en de transit- en noodwoningen van het OCMW zijn in 
eerste instantie niet gemaakt om daklozen en thuislozen langtijdig op te vangen. De 
doorstroming naar een kwaliteitsvolle woning en een stabiele woonsituatie is voor deze 
doelgroep daarom van groot belang, maar is niet evident, omdat er een te kort is aan 
betaalbare en kwaliteitsvolle woningen waar ze terecht kunnen. Via alternatieve 
woonconcepten zoals het housing first principe kunnen aan daklozen en thuislozen sneller een 
langdurige woonplaats (bv. een huurcontract van 3 jaar) aangeboden worden, alsook blijvende 
begeleiding. Dit principe wordt reeds toegepast in andere Vlaamse steden (zoals Antwerpen, 
Gent en Hasselt), met succes. Het is essentieel dat het woonbeleid maatgericht de doelgroep 
ondersteund in de realisatie van hun recht op wonen.  

Thuisloosheid kan anderzijds worden voorkomen in de eerste plaats, dit door uitzettingen te 
voorkomen, tussenkomen in precaire persoonlijke en gezinssituaties en het voorkomen van 
ontslag uit een instelling zonder dat er een huisvesting is. De algemene verbetering van de 
kwaliteit van het woonpatrimonium kan het aandeel personen die leven in slechte 
omstandigheden verminderen, alsook het aantal uithuiszettingen doen dalen. Op deze manier 
komen minder gezinnen op straat terecht. De verbetering van de kwaliteit van het 
woonpatrimonium zorgt ook voor een hogere energie-efficiëntie en bijgevolg lagere 
energieprijzen. Lokale huurpremies en huurwaarborgen kunnen ervoor zorgen dat de 
doelgroep met inkomensproblemen gemakkelijker toegang krijgen op de huurmarkt.  

 

  

SWOT-analyse 

Aanpakken van  

- De groeiende kansarmoede 
- De betaalbaarheidsproblemen  

Acties 

 Groter aanbod voor aangepaste en nieuwe woonvormen  

 Evalueren van de premies, heffingen, controles 
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11.6 Beleidspiste 6: Promoten van duurzaam wonen 

Sint-Niklaas is een klimaatbewuste stad. Ze ondertekende reeds in 2014 het Europese 
Burgemeestersconvenant. Hiermee gaat de stad het engagement aan om tegen 2020 de CO2-
uitstoot op haar grondgebied met minstens 20% te doen dalen. Daarnaast heeft de stad een 
klimaatplan opgesteld met een gericht actieplan in 2015, alsook een ruimtelijk 
lobbenstadmodel ontwikkeld voor het grondgebied. Klimaatadaptatie wordt op deze manier 
beleidsmatig geïntegreerd alsook gebiedsdekkend benaderd. De stad informeert haar burgers 
over duurzaamheid, ze promoot vernieuwende, duurzame woonprojecten, er worden subsidies 
uitgedeeld voor duurzame renovatie en isolatie, etc. . Bij deze beleidspiste is essentieel om de 
maatregelen die gericht zijn naar het worden van een klimaatneutrale stad in 2050, verder te 
ondersteunen op het vlak van wonen. 

In het klimaatplan staan concrete acties opgelijst, waarvan een groot deel al in ontwikkeling of 
uitgevoerd zijn. Een van de belangrijkste energiebesparende maatregels is het verplichten van 
dakisolatie op alle daken van Sint-Niklaas tegen 2020. Dit houdt in dat ongeveer 6.500 daken 
(20% van het dakenbestand) nog moeten geïsoleerd worden. Er werden verschillende 
ondersteuningsmaatregelen voor opgezet: het project ‘Met gemak isolatie onder elk dak’, de 
samenaankoop dakisolatie Interwaas, de renteloze Vlaamse energielening in Sint-Niklaas en 
de uitbreiding van het subsidiereglement duurzaam renoveren.  

De stad wenst verder een duurzaamheidsmeter te ontwikkelen voor verkavelingen 
(woonprojecten) en economische sites. Voor de Clementwijk werd door evr-Architecten al een 
duurzaamheidsmeter ontwikkeld. Aan de hand van de ontwikkeling van een algemeen 
kwaliteitskader waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid kan eenduidig instrument gebruikt 
worden bij het screenen van nieuwe woonprojecten. 

Het lobbenstadmodel vormt het toekomstbeeld waarbij de stad Sint-Niklaas streeft naar een 
ecologische, klimaatbestendige stad. Het is daarom uitermate belangrijk om de visie van het 
lobbenstadmodel vast te leggen in het ruimtelijk woonbeleid. Het uitwerken van een ruimtelijk 
kader op verschillende schaalniveaus zorgt ervoor dat die visie vertaald kan worden in 
gedifferentieerde aanbevelingen (wijk – stadsdeel – stad). 

 

 

  

SWOT-analyse 

Aanpakken van  

- De druk van de stedelijke groei op de open ruimte 
- Woonaanbod creëren voor een dynamische bevolking 

Acties 

 Verder inzetten op duurzaamheid van het huidig woonpatrimonium door het 
stimuleren van premies en subsidies, alsook de evaluatie van de premies en 
het klimaatplan 

 Ontwikkelen van kwaliteitskader voor woonprojecten in Sint-Niklaas 

 Opmaak van een ruimtelijk kader per wijk en regio, waar aanbevelingen 
gemaakt worden voor toekomstig wonen (sociaal/privaat/zorg), alsook 
dichtheden 
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12 Acties 

12.1 Actie 1: Naar een ruimtelijk totaalbeeld 

 

Figuur 74: Totaalbeeld toekomstig woonaanbod Sint-Niklaas. 

 

De toekomstige woonvraag die berekend wordt uit het aantal bijkomende huishoudens t.o.v. 
2018 en een frictieleegstand (3.5% van het aantal huishoudens), wordt de woonvraag voor 
2020 op 571 bijkomende wooneenheden geraamd, voor 2025 op 1752 wooneenheden, voor 
2030 op 2772 wooneenheden, en voor 2035 op 3616 wooneenheden geraamd, zie Tabel 44.  

Tabel 44: Woonbehoefte t.o.v. 2018 voor de komende jaren 

 

Jaar Aantal HH Toename t.o.v. 2018 Frictieleegstand (3.5%) Totale Vraag

2018 32.362 /
2020 32.914 552 19 571
2025 34.055 1.693 59 1.752
2030 35.040 2.678 94 2.772
2035 35.856 3.494 122 3.616
2040 36.453 4.091 143 4.234
2050 37.197 4.835 169 5.004
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Figuur 75: Toekomstige vraag (cumulatief t.o.v. 2018) 

Als we de toekomstige woonvraag met het toekomstige aanbod vergelijken, zien we dat het 
totale woonaanbod de woonvraag ver overstijgt tegen 2035. Figuur 77 geeft weer hoe groot 
het potentiële aanbod wordt wanneer: 

- alle projecten, waaronder ook de sociale, die nog in ontwikkeling zijn en nog in 
onderzoek zijn volledig worden gerealiseerd tegen 2035,  

- alle onbebouwde bouwgronden worden aangesneden en bebouwd aan dichtheden 
die differentiëren naar ligging t.a.v. de lob (binnen lobben 50 we/ha). Voor het 
stedelijk gebied staat het lobbenmodel centraal, wat buiten de lob valt wordt aan een 
lagere dichtheid meegerekend (richtdichtheid van 25 we/ha cf. GRS). Voor het 
buitengebied (dat buiten de lobben valt), wordt gekeken naar de knooppuntwaarde. 
Onbebouwde percelen met een goede knooppuntwaarde (vanaf 9) worden gerekend 
aan een dichtheid van 30 we/ha, terwijl diegene met een slechte knooppuntwaarde 
aan een dichtheid van 15 wordt gerekend. 

- alle leegstaande woningen opnieuw worden ingevuld  
- de autonome verdichting wordt gerekend aan de helft van 62 we/jaar  

met autonome verdichting wordt de verdichting bedoeld bekomen door bv. het 
omzetten of vervangen van grondgebonden woningen door appartementen of 
meergezinswoningen. Deze bedroeg gemiddeld 62 we/jaar (tussen 2012 en 2017). 
Maar we verwachten dat deze verdichting zich niet aan datzelfde tempo zal 
doorzetten. Vandaar dat we de helft nemen van 62 en dus verder rekenen met 31  
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Figuur 76: Autonome verdichting van 2012 tot 2017 (Bron: stad Sint-Niklaas) 

 

 

Tabel 45: Uitsplitsing van het totale woonaanbod naar projecten, ROP, leegstand en verdichting 

 

In Tabel 45 zien we het aandeel dat elk van deze onderdelen (projecten, ROP, 
leegstandsregister en autonome verdichting) bijdraagt aan het totale woonaanbod van 6658 
bijkomende wooneenheden (in 2035).  

Aantal wooneenheden
Aanbod 2035 
(max)

Projecten 4 325 4 325
Projecten in ontwikkeling 1 217

Projecten nog te ontwikkelen 2 963

Projecten in buitengebied 225
Projecten in randsted. Gebied (excl. Onderstaande 
projecten)

582

Bellestraat-Zonneken 700
De Winningen 325
Dillaartwijk III 500

Projecten in stadskern (excl. Stationsomgeving Noord) 631

Stationsomgeving Noord
te bepalen

Volledig sociale projecten 145

ROP 1 658 1 658
ROP in buitengebied 872
ROP in randsted. gebied 555
ROP in stadskern 231

Leegstandsregister (excl. Vrijst.) 148 148
Verdichting (aantal extra woningen/jaar) 527 527
Totaal AANBOD 6 658
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Figuur 77: Confrontatie van toekomstige woonvraag tot en met 2035 met het toekomstig woonaanbod tegen 2035 (ervan uitgaand dat alle mogelijk projecten worden 
gerealiseerd en ook het ROP volledig wordt ontwikkeld, het houdt rekening met een autonome verdichting van 32.5 we/jaar).

Woonvraag en Aanbod 2035: in een maximumscenario 
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Het grote onevenwicht tussen vraag en aanbod, geïllustreerd in bovenstaande figuur, noopt tot 
het selectief ontwikkelen van het aanbod. Er zijn zeker mogelijkheden om dit grote 
overaanbod te verkleinen, wanneer bijvoorbeeld de ontwikkeling gebundeld wordt in de 
ruimtelijk vooropgestelde lobben, en er buiten de lobben voorlopig geen bouwgronden meer 
aangesneden worden. Bovendien lijkt het ons noodzakelijk enkele grootschalige projecten 
binnen de vooropgestelde planperiode niet te ontwikkelen: Dilaartwijk III, Bellestraat-
Zonneken en De Winningen. Instrumenten die hiervoor kunnen ingezet worden zijn de opmaak 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen of de niet-vaststelling van wegen door de gemeenteraad. 
Het project Stationsomgeving Noord bevindt zich in de stadskern en lijkt een logische te 
verdichten site, maar voorlopig is er nog geen zekerheid over het aantal bijkomende 
wooneenheden deze site zal opleveren. Voor projecten die vandaag al in ontwikkeling zijn 
werd gerekend dat zij volledig ontwikkeld zijn tegen 2020. Projecten die nog in de 
onderzoeksfase zitten, of dus nog te ontwikkelen zijn, rekenen we voor de eerste twee jaar nog 
niet mee, maar rekenen we daarna per 5 jaar mee aan een realisatie van 50%. Voor een 
realistische inschatting van het woonaanbod door het ROP te ontwikkelen, gaan we niet aan 
de slag met een 100% realisatie van het ROP op 10 jaar, maar met een realisatiegraad van 50% 
op 10 jaar. Ook voor het invullen van de leegstaande woningen hanteren we een 
realisatiegraad van 50%. Let wel, realisatiegraden zijn niet te vergelijken met de ingeschatte 
gerealiseerde percentages die we op de grote projecten toepasten…  

Een realisatiegraad van 50% op tien jaar, betekent dat na 10 jaar nog 50% van de percelen 
overblijft (0.50). Na 2 jaar, (1/5 van 10 jaar), is het resterende aantal percelen nog 
0.5^(1/5), of dus 87%. Er zijn dan 100%-87%=13% van de percelen gerealiseerd. Deze 
logica kan worden doorgetrokken voor alle andere gevraagde jaartallen (2020, 2025, 2030 
en 2035), zoals weergegeven in Tabel 46.  

 

Tabel 46: Realisatiegraad 50% op 10 jaar, omgerekend naar realisatie op andere termijnen 

 

 

Het aanbod dat op deze manier vorm krijgt is gebaseerd op ruimtelijke keuzes en dichtheden, 
die reeds naar voor werden geschoven in het lobbenstadmodel. Het houdt bovendien rekening 
met een te groot toekomstig aanbod in vergelijking met de vraag. Daarom worden enkele 
projecten in het randstedelijk gebied binnen de vooropgestelde planperiode on hold gezet bij 
het becijferen van het aanbod. Tabel 47 geeft een overzicht van het woonaanbod dat op deze 
manier overblijft. Tegen 2020 voorziet dit selectieve aanbod in 1659 wooneenheden, tegen 
2025 in 2984 wooneenheden, tegen 2030 in 4183 wooneenheden en tegen 2035 in 4573 
wooneenheden (cumulatief t.o.v. 2018). Figuur 78 illustreert dat dergelijk selectief aanbod de 
toekomstige woonbehoefte optimaler kan benaderen en nog steeds ruim voldoende 
wooneenheden oplevert.  

  

verschil (x-jaar) overblijvend 
gedeelte

R 
(op x jaar)

van 2018-2020 2 0,87 0,13

van 2018-2025 7 0,62 0,38

van 2018-2030 12 0,44 0,56

van 2018-2035 17 0,31 0,69
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Tabel 47: Toekomstig woonaanbod wanneer selectief wordt ontwikkeld (telkens cumulatief t.o.v. 2018) 
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Figuur 78: Selectief woonaanbod dat ervoor kiest om enkele grote projecten binnen de vooropgestelde planperiode niet te ontwikkelen en de we gaan hierbij ook uit 
van een realisatiegraad van 50% op tien jaar voor de onbebouwde percelen. 

Woonvraag en Aanbod 2035: in een selectief ontwikkelingsscenario 
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12.2 Actie 2: Opmaken van een ruimtelijk kader op verschillende 
schaalniveaus 

 Analyse op niveau van de stad 

12.2.1.1 Inleiding 

Sint-Niklaas telt ongeveer 76.000 inwoners. Ze vormt het centrum van het Waasland. De stad 
wordt gekenmerkt door een dense historische binnenstad, met daarrond wijken en het 
randstedelijk gebied. De deelgemeenten bevinden zich in een meer landelijke omgeving in het 
buitengebied. Ze bestaan uit enkele dorpskernen en landelijke woonwijken. 

De bevolkingsdichtheid van Sint-Niklaas bedroeg in 2017 907 inwoners/km². De laatste tien 
jaren is het bevolkingsaantal sterk gestegen. Dit komt door zowel de stijging van het natuurlijk 
saldo en het migratiesaldo.  
Wanneer we de bevolkingssamenstelling naar leeftijd analyseren, weergegeven in een 
bevolkingspiramide, dan zien we een versmalling aan de basis, een herkenbaar patroon voor 
alle gemeenten in Vlaanderen. Maar in Sint-Niklaas is die basis nog breder dan het Vlaamse 
gemiddelde, wat wijst op een zekere verjonging in vergelijking met andere Vlaamse 
gemeenten. 
Ook de vergrijzing is een typisch fenomeen en wordt gekenmerkt door de verbreding van de 
leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar. De bevolkingsprognoses gunnen ons een blik in de toekomst en 
geven aan dat de bovengenoemde trends van een stijgend aantal ouderen en een stijgend 
aantal jongeren zich doorzetten. 

Het aandeel sociale huurwoningen kan in Sint-Niklaas de vraag niet bijhouden. Het sociaal 
objectief is reeds bereikt, maar we zien dat de wachtlijsten blijven stijgen en de wachttijden 
lang zijn. Er is dus nood aan bijkomstige sociale woningen, bij voorkeur gelegen op 
strategische locaties (dichtbij voorzieningen en openbare vervoerslijnen). 

Het GRS deelt de stad op in drie grote deelgebieden en ziet voor elk gebied een specifieke 
toekomst. We gebruiken deze ruimtelijke indeling dan ook voor de verdere uitwerking van het 
ruimtelijk luik. Deze drie gebieden zijn: de stadkern, het randstedelijk gebied en het 
buitengebied (Figuur 79). 
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Figuur 79: De stadskern, het randstedelijk gebied en het buitengebied van Sint-Niklaas 

In 2014 werd de lobbenstadvisie opgebouwd, die toegepast kan worden op de stadskern en het 
randstedelijk gebied. Met deze visie wenst de stad de nieuwe ontwikkelingen inzake wonen zo 
veel mogelijk geconcentreerd te zien in de stadslobben. Deze lobben werden gedefinieerd 
nabij assen met een maximale lengte van 2.500 meter (vertrekkend vanuit de Grote Markt)  en 
een maximale breedte van 600 meter.  Binnen de lob worden hogere woningdichtheden 
gehanteerd dan de stedelijke norm, met name minimaal 50 woningen per hectare.  In de 
stadskern is het dan ook belangrijk om volop te kiezen voor inbreiding.  

De meeste woonuitbreidingen zijn gelegen in het randstedelijk gebied, waar het belangrijk is 
dat de nieuwe projecten verweven worden met de bestaande structuren. Hier is tevens ook 
ruimte voor een bundeling van stedelijke en bovenlokale functies, alsook voor een verdere 
invulling van de bestaande bedrijventerreinen.  

Verder wordt een visie ontwikkeld voor het buitengebied, waarbij voor nieuwe ontwikkelingen 
in de deelgemeenten vooral gekeken wordt naar percelen met een goede knooppuntwaarde 
en voorzieningenniveau (cf. Verachtert et al, 2016). Hierbij is het belangrijk dat de eigenheid 
van de dorpskernen en de omliggende omgeving bewaard wordt.  

  



 

1711 – Woonbeleidsstudie Sint-Niklaas - p 150 
 

12.2.1.2 Gewenste Ontwikkeling 

Sint-Niklaas is een actieve stad: er zijn sinds 2012 heel wat nieuwe woonprojecten gerealiseerd, 
alsook zijn er een groot aantal projecten in ontwikkeling of in onderzoek. Om een overzicht te 
geven van de verschillende projecten, maken we een onderscheid volgens deze drie 
categorieën: 

 

• Projecten die gerealiseerd zijn: Het betreft woonprojecten die recent werden 
gerealiseerd (sinds 1/1/2012).  

• Projecten in ontwikkeling: Dit zijn projecten in studiefase waarvoor een 
verkavelingsontwerp werd opgesteld. We mogen er dan ook van uitgegaan dat het 
aantal woningen dat bij deze projecten werd opgegeven een correcte schatting 
vormt en dat deze projecten (na goedkeuring) ook daadwerkelijk zullen worden 
gerealiseerd. Hier geldt dan ook een realisatiegraad van 100%. 

• Projecten in onderzoek: Dit zijn gebieden die niet in ontwikkeling zijn, maar 
waarvoor reeds concrete plannen worden gemaakt. Het opgegeven aantal 
woongelegenheden vormt daarom steeds een ruwe schatting en kan nog licht 
wijzigen.  

Bij het overlopen van het woonaanbod kwamen de woonprojecten in Sint-Niklaas reeds naar 
voor uitgesplitst naar stadskern, randstedelijk gebied en deelkernen. In deze fiches overlopen 
we per deelgebied en per wijk het profiel van de wijk naar aantal inwoners en huishoudens, 
maar ook naar de bebouwingsstructuur (morfologisch). We geven ook aan waar het 
toekomstig woonaanbod (ROP en projecten) gerealiseerd kan worden, en formuleren enkele 
aanbevelingen. 

12.2.1.3 Lobbenstadmodel 

De stad Sint-Niklaas kiest voor een lobbenstadmodel in het randstedelijk gebied en de 
stadskern. Binnen de stedelijke kern wil het lobbenstadmodel de woonfunctie versterken langs 
de invalswegen, vooral langs de stedelijke corridor (noord-zuidas) doorheen het stadscentrum 
die het station verbindt met de Grote Markt en het Waasland Shopping Center. Maar ook de 
stedelijke wijken die iets verder van deze stedelijke corridor gelegen zijn, krijgen de nodige 
aandacht. Hierbij primeert de ruimtelijk kwalitatieve versterking/inbreiding van de 
woonomgeving boven een kwantitatieve uitbreiding van de woningvoorraad. Het is de 
bedoeling om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen door middel van ontwikkelingen 
die nabijheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel dragen, door het  herinrichten van het 
openbaar domein, en door middel van stadsvernieuwingsprojecten en kleinschalige 
herbestemmingsprojecten.  

In functie van de uitbouw van dit lobbenstadmodel wordt in het randstedelijk gebied ingezet 
op het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen volgens de groenblauwe vingers van het 
model. Die groene lobben worden afgewisseld met woonlobben, waarbinnen bijkomende 
bedrijvigheid en nieuwe woonontwikkelingen geconcentreerd worden en resulteren in een 
hogere dichtheid. Door dit model te volgen wil Sint-Niklaas zijn infrastructuren en 
bebouwingsstructuur bundelen en de open ruimte en groenzones vrijwaren van verdere 
ontwikkeling. 
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Het lobbenstadmodel wil de dichtheden in de woonlobben, die gekarakteriseerd worden door 
een hoog voorzieningenniveau en een vlotte bereikbaarheid (cf. nabijheid van 
openbaarvervoerknooppunten) opvoeren tot 50 wooneenheden per hectare.  

 

12.2.1.4 Woonzorgfunctie, knooppuntwaarde en voorzieningenniveau 

De vergrijzing in Sint-Niklaas vormt tevens een stevige uitdaging voor de stad Sint-Niklaas. In 
het Beleidsplan zorgstrategie en Ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas werden op basis van 
bevragingen bij ouderen enkele prioriteiten opgesteld voor het uitbreiden van de zorgfunctie 
de komende jaren. Aangezien vele ouderen lang thuis wonen en de zorg zo lang mogelijk 
uitstellen, dringen nieuwe concepten zich op. Het levenslang wonen is daarvan een voorbeeld, 
waarbij een aangepaste inrichting op maat van ouderen of toekomstige ouderen de kwaliteit 
van het wonen voor ouderen verbetert. Maar ook het wonen nabij voorzieningen en 
woonzorgcentra is een must, zodat indien extra zorg gewenst is, deze gemakkelijk en 
ruimtelijk efficiënt kan aangeboden worden. Deze ideeën grijpen terug op enkele prioriteiten 
en opportuniteiten die in het zorgplan vermeld werden, zoals het tegengaan van isolatie van 
ouderen in een onaangepaste woningbestand, het werken rond nieuwe opportuniteiten voor 
dagverzorgingsmogelijkheden, het promoten van klusjesdiensten, etc.  

Vandaar dat het interessant is om de nabijheid t.o.v. woonzorgcentra of woonzorgfuncties ook 
mee te nemen als een ruimtelijk criterium. Concreet geven we daarom het 
voorzieningenniveau en de knooppuntwaarde mee op kaart, maar vullen we die aan met de 
nabijheid van woonzorgcentra, gevisualiseerd door een bewandelbare straal van 500 meter 
rond die centra.  

Naast het lobbenstad model en de nabijheid van openbaarvervoerknooppunten (die ook uit de 
knooppuntwaarde blijken), wordt dus per wijk ook gekeken naar de nabijheid van de 
zorgfunctie. 
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12.2.1.5 Koopkrachtige inwoners en levendig kernwinkelgebied 

Naast het inzetten op betaalbare woningen en het leveren van inspanningen voor het verhogen 
van het sociaal aanbod, is het voor de stadskern ook belangrijk om oog te hebben voor de 
koopkrachtigen die veelal aan de basis liggen van een levendig kernwinkelgebied. Vandaar dat 
het ook belangrijk is om in te zetten op het hogere woonsegment en het woonaanbod uit te 
breiden en te diversifiëren.  

Uit deze studie blijkt dat in Sint-Niklaas het segment van duurdere appartementen en 
woningen totaal ontbreekt. Voor het beantwoorden van dergelijke woonwensen moeten 
makelaars doorverwijzen naar de nabijgelegen gemeente Waasmunster. Wanneer de stad 
Sint-Niklaas hier echter op inzet, met zijn waaier aan functies en nabijheid van voorzieningen, 
kan zij de koopkracht van de stad verhogen en de levendigheid van het kernwinkelgebied 
verstevigen; een uitgelezen kans die Sint-Niklaas niet langer mag laten liggen. Al naargelang 
de ruimtelijke en typologische inpassing binnen het verdichtingsverhaal zullen dergelijke 
appartementen en of woningen een plaats krijgen in de stad. Mogelijke locaties hiervoor 
situeren zich bijvoorbeeld ter hoogte van de Grote Markt, de Parklaan, Campus Moeland, 
Stationsomgeving Noord of aan het Hendrik Heymanplein. Ook zijn er mogelijkheden bij het 
opwaarderen van straten met een hoge historische-architecturale waarde. 

12.2.1.6 Register Onbebouwde Percelen (ROP) 

Bovengenoemde criteria worden meegenomen bij het bekijken van de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen de onbebouwde percelen (ROP). We overlopen per wijk 
het aantal onbebouwde percelen, zowel publiek als privaat, dat binnen woongebied gelegen is. 
We passen onderstaande selectiecriteria toe om te kijken waar prioritair verdichten wenselijk 
is, met het oog op het realiseren van de lobbenstad en het uitbouwen van zorgontvankelijk 
wonen nabij woonzorgcentra: 

- Ligging binnen de woonlobben (voor stadskern en randstedelijk gebied) / ligging 
volgens goede knooppuntwaarde (in buitengebied) 
Deze percelen zijn voor de stadskern en het randstedelijk gebied gelegen binnen de te 
verdichten en bereikbare woonlobben, of voor het buitengebied goed gelegen volgens 
knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, overeenkomend met een knooppunt- en 
voorzieningenscore van minimum 9.  
 

- Nabijheid woonzorgcentra 
Om tevens de toenemende vergrijzing en de bijkomende uitdagingen die dit stelt van 
antwoord te dienen, nemen we de nabijheid van woonzorgcentra mee bij het bekijken 
van het ontwikkelingspotentieel (weergegeven door een straal van 500 m).  Als het 
over voetafstanden gaat wordt doorgaans 500 meter gehanteerd als zijnde zeer 
gemakkelijk overbrugbaar. Dit betekent dat de oudere die wat slechter te been is, of 
bijvoorbeeld met een rollator loopt, alle voorzieningen gemakkelijk kan bereiken. In 
een latere fase kunnen zeker nog andere criteria opgenomen worden op bases van 
een objectieve behoefte-analyse van een bepaald gebied. 
 

- Combinatie van beide bovengenoemde principes 
Percelen die zowel op maximum 500 meter afstand van het WZC liggen als een goede 
waarde hebben volgens de knooppunt en voorzieningenniveaukaart. 
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- Combinatie van geen van beide bovengenoemde principes 
Percelen die verder gelegen zijn dan 500 meter t.o.v. WZC en die geen hoge waarde 
hebben volgens de knooppunt en voorzieningenniveaukaart. 
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 Analyse van de stadskern 

 

Figuur 80: Stadskern van Sint-Niklaas 

 

12.2.2.1 Inleiding 

De stadskern bestaat uit 11 stedelijke wijken: Nobels-Peelmanwijk, Kloosterland, Stationswijk, 
Kroonmolenwijk, Baenslandwijk, Reynaertwijk, Moerland, Park en Laan, Elisabethwijk, 
Priesteragiewijk en de Fabiolawijk (Figuur 81). Hier volgt de algemene bespreking van de 
kenmerken van de stadskern, op de 11 stedelijke wijken zal dieper worden ingegaan in de 
fiches per wijk, die werden opgenomen in Bijlage 2. De wijken worden overlopen volgens de 
volgorde in Figuur 80. 

De stad Sint-Niklaas kent een concentrische opbouw, waarbij het historische stadscentrum het 
middelpunt vormt. De stadskern vormt een compact geheel dat opgebouwd is rond de twee 
centrale polen van de stad: het station en de Grote Markt.  
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Vanuit de Grote Markt vertrekken verschillende uitgangs- en verbindingswegen waarrond een 
compact stedelijk landschap is ontstaan dat bestaat uit 11 stedelijke woonwijken met een grote 
verwevenheid aan functies.  De stadskern van Sint-Niklaas biedt een waaier aan functies zoals 
wonen, werken, winkelen en ontspanning en  beschikt over een aantrekkelijke woonomgeving 
en een grote verscheidenheid aan voorzieningen op wandelafstand. Daarnaast werkt de stad 
volop aan een grondige vernieuwing van de stationsomgeving en de wijken rondom de Grote 
Markt. 

 

12.2.2.2 Register Onbebouwde Percelen (ROP) 

Tabel 48: Ontwikkelingsmogelijkheden van het ROP voor de stadskern gedifferentieerd naar criteria 

 

  

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 6 0,73 4 0,49 3 0,45 2 0,35 1 0,14

Privé eigendom 39 4,11 36 3,84 15 0,65 14 0,57 2 0,17

totaal 45 4,83 40 4,34 18 1,10 16 0,92 3 0,31

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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 Analyse van het randstedelijk gebied 

 

Figuur 81: Het Randstedelijk gebied van Sint-Niklaas.  

12.2.3.1 Inleiding 

Het randstedelijk gebied omvat alle woonwijken die de overgang vormen tussen de stadskern 
en de drie deelgemeenten in het buitengebied van Sint-Niklaas. Het randstedelijk gebied werd 
opgedeeld in vijf verschillende wijken: de Watermolenwijk, Stadsrand Noord, Stadsrand Oost, 
Stadsrand Zuid en Stadsrand West. Elk van deze vijf deelgebieden bestaat zowel uit bebouwde 
ruimtes (woonwijken, industriegebieden) als open ruimtes (landbouwgebieden, 
groengebieden, …). Een meer gedetailleerde uitwerking per wijk is terug te vinden in Bijlage 2, 
geordend volgens hun nummer in Figuur 81. 

Het randstedelijk gebied van Sint-Niklaas sluit aan op de stadskern en is voornamelijk 
gestructureerd volgens een patroon van dichte woonlinten. Het randstedelijk gebied kent een 
lagere woondichtheid dan de wijken in de stadskern. In de stadskern kan men een mix van 
functies terugvinden, terwijl de stadsrand veeleer een residentieel karakter heeft en andere 
functies minder uitgesproken naar voor komen en eerder verspreid gelegen zijn.   

Het randstedelijk gebied wordt in het GRS aangeduid als het uitbreidingsgebied van de stad. 
Het is belangrijk dat deze nieuwe stadsuitbreidingen worden verweven met de bestaande 
structuren en functies in een grootschalig patroon. De woonuitbreidingen voorzien in een 
aanbod van hedendaagse woontypes voor de verschillende doelgroepen in de stad. Bij de 
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verdere ontwikkeling en invulling van de bedrijventerreinen wordt rekening gehouden met de 
nabijheid van de verschillende woonwijken. 

Het GRS voorziet verschillende grote stadsuitbreidingsprojecten: de Clementwijk, de 
Watermolenwijk II en de Rootputstraat worden al gerealiseerd, Bellestraat-Zonneken, de 
Dillaartwijk III en de Winningen zijn nog te ontwikkelen. Maar gezien het 
ontwikkelingspotentieel voorlopig danig groot is werd besloten deze projecten niet mee te 
rekenen in toekomstige woonaanbod voor de eerstvolgende jaren. Deze laatste projecten 
worden dus voorlopig niet ontwikkeld. Bovendien wordt voor toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden zowel het lobbenstadmodel als het zorgontvankelijk wonen nabij 
woonzorgcentra in rekening genomen bij het bekijken van gewenste  verdichting. Doordat 
sommige projecten of onbebouwde percelen onvoldoende verenigbaar zijn met deze principes 
worden zij voorlopig niet ingezet voor verdere ontwikkeling. Uit Actie 1 blijkt immers dat er 
genoeg ontwikkelingsmogelijkheden zijn die wel aan deze voorwaarden voldoen om aan de 
toekomstige woonvraag te voldoen. 

 

12.2.3.2 Register Onbebouwde Percelen (ROP) 

Tabel 49: Ontwikkelingsmogelijkheden van het ROP voor het randstedelijk gebied gedifferentieerd naar 
criteria 

 

  

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 5 0,44 4 0,42 1 0,07 1 0,07 1 0,03

Privé eigendom 118 0,00 57 4,74 7 0,63 4 0,48 58 9,25

totaal 123 0,44 61 5,16 8 0,70 5 0,55 59 9,28

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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 Analyse van het buitengebied 

 

Figuur 82: Het buitengebied van Sint-Niklaas. 

12.2.4.1 Inleiding 

Sint-Niklaas is een stad die bestaat naast Sint-Niklaas zelf, nog uit drie andere deelgemeenten; 
Belsele en Sinaai bevinden zich ten westen van het centrum, Nieuwkerken is gelegen in het 
noordoosten van de stad. Deze deelgemeenten zijn gelegen in het buitengebied. Een meer 
gedetailleerd overzicht van deze verschillende deelgemeenten wordt gegeven in de wijkfiches 
in Bijlage 2; de nummering van de fiches volgt de nummering in Figuur 82. 

De drie deelgemeenten (Nieuwkerken, Belsele en Sinaai) hebben samen een oppervlakte van 
51,4 km², wat neerkomt op 61% van het grondgebied van Sint-Niklaas. In het buitengebied 
wonen 20.282 of 27 % van het totale inwonersaantal. Deze dorpen hebben elk hun eigenheid 
en zijn verbonden met het stedelijk gebied via woonlinten. De centra van deze deelgemeenten 
worden gekenmerkt door een dense aaneengesloten bebouwing en een ruim aanbod aan 
lokale voorzieningen (school, station, rusthuis, recreatie, jeugdvoorzieningen, winkels...). Aan 
de rand van de kernen bevinden zich recente woonuitbreidingen . met verkavelingen van een 
lage woningdichtheid.  

De landschappelijk structuren in de deelgemeenten zijn zeer divers en dringen soms door tot in 
de dorpskernen. De landbouw neemt verhoudingsgewijs de meeste ruimte in en dient als 
buffer tussen de open ruimte in het buitengebied en het dense woonweefsel van de stadsrand. 
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Belsele en Nieuwkerken staan onder grote verstedelijkingsdruk waardoor de open ruimte 
tussen de stad en de woonkernen in buitengebied geleidelijk aan dreigt te verdwijnen. 

Bij nieuwe woonprojecten in het buitengebied wordt gestreefd naar een minimale dichtheid 
van 30 woningen per ha voor locaties gekenmerkt door een goede knooppuntwaarde en 
voorzieningenniveau. Per deelgemeente maken we onderscheid tussen de onbebouwde 
percelen met een goede knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, percelen gelegen binnen 
500 meter van een WZC, percelen die beide aspecten hebben en tenslotte percelen die een 
slechte knooppuntwaarde bezitten en ver gelegen zijn van een WZC: 

- Knooppuntwaarde en voorzieningenniveua 
Deze gebieden zijn goed gelegen volgens bereik van openbaar vervoer en hebben 
een goede tot zeer goede knooppuntwaarde en voorzieningenniveau volgens de 
knooppuntenkaart van VITO (2017) (i.e. minimumwaarde 9).  
 

- Nabijheid woonzorgcentra 
Om tevens de toenemende vergrijzing en de bijkomende uitdagingen die dit stelt 
van antwoord te dienen nemen we de nabijheid van woonzorgcentra mee bij het 
bekijken van het ontwikkelingspotentieel (weergegeven door een straal van 500 
m).  Als het over voetafstanden gaat wordt doorgaans 500 meter gehanteerd als 
zeer gemakkelijk overbrugbaar. Dit betekent dat de oudere die wat slechter te 
been is, of bijvoorbeeld met een rollator loopt, alle voorzieningen gemakkelijk kan 
bereiken.  
De deelgemeente Nieuwkerken heeft één WZC, Sinaai en Belsele hebben 2 
woonzorg-centra. In de drie deelgemeenten zijn de woonzorgcentra centraal 
geplaatst, dichtbij de voorzieningen.  
 

- Combinatie van de twee bovengenoemde principes 
Percelen die zowel op maximum 500 meter afstand van het WZC liggen als een 
goede waarde hebben volgens de knooppunt en voorzieningenniveaukaart. 
 

- Combinatie van geen van beide bovengenoemde principes 
Percelen die verder gelegen zijn dan 500 meter t.o.v. WZC en die geen hoge 
waarde hebben volgens de knooppunt en voorzieningenniveaukaart. 
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12.2.4.2 Register Onbebouwde Percelen (ROP) 

 

Figuur 83 Bouwmogelijkheden op locaties met goede tot zeer goede knooppuntwaarde en een hoog tot 
zeer hoog voorzieningenniveau. 

Er wordt voorgesteld om enkel nog te verdichten op percelen met een goede 
knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, zie kaart hierboven. In onze berekeningen 
interpreteren we een ‘goede knooppuntwaarde en voorzieningenniveau’ vanaf de waarde 9 
(rood gekleurd in de legende). 

We selecteren enkel de onbebouwde percelen die een goede knooppuntwaarde en 
voorzieningenniveau hebben, hiervoor voorzien we een dichtheid van 30 woningen/ha. De 
andere percelen laten we in de berekening achterwege. De deelgemeente Belsele heeft ook 
enkele onbebouwde percelen gelegen in een woonlob (zie lobbenstadmodel). Voor deze 
percelen rekenen we met een dichtheid van 50 woningen/ha. In totaal kunnen er nog 1.154 
woningen bijgebouwd worden in het buitengebied.  

12.2.4.3 Aanbevelingen 

In de drie deelgemeenten, Nieuwkerken-Waas, Belsele en Sinaai, die in het buitengebied 
gesitueerd zijn, willen we de focus leggen op de buurten die goed gelegen zijn (goede 
knooppuntwaarde en voorzieningenniveau). Dit zijn de centra van de drie deelgemeenten. 
Buiten deze centra raden we geen verdere uitbreiding van het woonareaal aan.  

Tenslotte kunnen we een aantal aanbevelingen geven naar type bebouwing:  

- In de kern van de deelgemeenten (Nieuwkerken, Belsele en Sinaai): kleinschalige 
appartementsprojecten en gestapelde woonvormen die overeenstemmen met de 
identiteit van deze kleine kernen.  
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- Op woongebied buiten de kern, indien het een buurt met een goede 
knooppuntwaarde en voorzieningenniveau is.: gesloten en halfopen bebouwing, open 
bebouwing zoveel mogelijk beperken.  

- Op percelen in de nabijheid van een woonzorgcentra, waar de knooppuntwaarde sterk 
is en waar er voldoende voorzieningen zijn: aandacht voor aangepaste woningen en 
levenslang wonen 
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12.3 Actie 3: Inzetten van instrumenten ter verhoging van het sociaal 
woonaanbod 

 Inleiding 

Hoewel Sint-Niklaas reeds een sterke inspanning leverde om het aantal sociale woningen te 
verhogen, blijft het verder verhogen van het sociale woonaanbod voor de stad een 
noodzakelijk agendapunt. Het kiezen van een concrete doelstelling is hierbij belangrijk, zodat 
deze actie geen loze belofte blijft en de vooruitgang gemonitord kan worden. Voor het 
motiveren van een bepaalde, concrete sociale ambitie kan de stad zich beroepen op een aantal 
eerder geformuleerde ambities. Ten eerste werden in het GRS enkele ambities geformuleerd in 
relatieve aantallen, deze ambities kunnen omgerekend worden naar vandaag. Ten tweede 
werd in het GRS ook een absolute ambitie geformuleerd. Ten derde werd op Vlaams niveau 
een streefdoel van 9% geambieerd (cf. BSO). We zullen deze ambities een voor een overlopen 
om te kijken wat een haalbare en wenselijke kaart lijkt voor de stad Sint-Niklaas.  

In het GRS (2006) werd de ambitie geformuleerd dat 12% van het woonaanbod sociaal moest 
worden. Als we de projectie van 12% echter maken op het huidig aantal huishoudens dan is de 
sociale ambitie voor de stad gelijk aan het realiseren van 2134 sociale wooneenheden, zie 
projectie in Tabel 50. Voor het aantal gerealiseerde en geplande sociale woningen sinds de 
nulmeting van het sociaal objectief baseren we ons op de voortgangstoets van 2017 (die de 
situatie weergeeft van 31/12/2016, 
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_11_10_meting_sociale_huurw
oningen_0.pdf). De nulmeting telde reeds 1700 woningen, daarbij komen de gerealiseerde 
(302) en de geplande woningen (149) volgens de voortgangstoets, we komen dus bij een aantal 
van 2151 sociale woningen.  

Tabel 50: Projectie van sociaal objectief van 12% (volgens GRS) 

 

 

Bovenstaande ambitie en projecties naar de toekomst zijn zeer moeilijk haalbaar. Veel lager 
was de absolute ambitie die toen eveneens werd geformuleerd in het GRS, nl. het streven naar 
1500 bijkomende sociale woningen (t.o.v. 2006). Projecteren we die ambitie naar de toekomst 
dan dienen er nog 612 wooneenheden gerealiseerd te worden tegen 2035 (zie de projectie van 
deze ambitie in Tabel 51).  

  

jaar aantal HH
aantal soc. Woningen 

per 100 HH
Aantal sociale 

woningen

aantal gerealiseerde 
en geplande 

woningen

Verschil met huidig 
aantal woningen

2017 32 116 12 3 854 2151 1703
2018 32 362 12 3 883 1732
2020 32 914 12 3 950 1799
2025 34 055 12 4 087 1936
2030 35 040 12 4 205 2054
2035 35 710 12 4 285 2134
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Tabel 51: Realiseren van 1500 extra sociale huurwoningen (als absoluut aantal geformuleerd in GRS) 

 

 

Een iets realistischer doelstelling zou zijn om 9% sociale wooneenheden te realiseren. Op 
Vlaams niveau werd beslist dat gemeenten die dit niveau bereiken hoefden geen extra 
inspanningen voor sociale huurwoningen meer te leveren (cf. BSO). In dat geval zou Sint-
Niklaas volgens de projectie in Tabel 52 nog 1063 bijkomende wooneenheden moeten 
realiseren tegen 2035.  

Tabel 52: Projectie van sociaal objectief 9% (cf. BSO) 

 

 

Gezien de huidige nood aan sociale woningen, gelet op de aangroeiende wachtlijsten, moet de 
stad kiezen voor de ambitie van 1063 bijkomende sociale wooneenheden tegen 2035. De 
mogelijkheden die er zijn om deze doelstelling te realiseren worden in de volgende paragraaf 
overlopen.  

 

 Instrumenten verhoging sociaal aanbod 

Verschillende instrumenten komen in aanmerking om het sociale aanbod te verhogen en zo de 
ambitie van 1063 bijkomende sociale wooneenheden waar te maken. Hier wordt een overzicht 
gegeven van de mogelijkheden.  

12.3.2.1 Opmaak van een Sociaal RUP 

Context en mogelijkheden 

Het sociaal RUP is een instrument dat de mogelijkheid biedt om op private gronden en binnen 
projecten een sociale doelstelling op te leggen, indien kan worden aangetoond dat er vanuit de 
(semi-)publieke actoren al voldoende inspanningen geleverd werd. Daarnaast zijn nog enkele 
andere strikte voorwaarden aan de opmaak van een sociaal RUP gekoppeld. Die voorwaarden 
worden in een stappenplan uitgelegd verderop in de tekst.  

jaar aantal HH
aantal soc. Woningen 

per 100 HH
Aantal sociale 

woningen

aantal gerealiseerde 
en geplande 

woningen

Verschil met huidig 
aantal woningen

2017 32 116 8,5 2763 2151 612
2018 32 362 612
2020 32 914 612
2025 34 055 612
2030 35 040 612
2035 35 710 612

jaar aantal HH
aantal soc. Woningen 

per 100 HH
Aantal sociale 

woningen

aantal gerealiseerde 
en geplande 

woningen

Verschil met huidig 
aantal woningen

2017 32 116 9 2 890 2151 739
2018 32 362 9 2 913 762
2020 32 914 9 2 962 811
2025 34 055 9 3 065 914
2030 35 040 9 3 154 1003
2035 35 710 9 3 214 1063
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Wanneer er een aantal relatief grote projecten op stapel staan is het interessant om de 
projectontwikkelaar te overhalen zijn aanbod sociale wooneenheden op te trekken. Als dit niet 
kan via contractonderhandeling met de betrokken ontwikkelaars kan een sociaal RUP een 
handige stok achter de deur zijn om een bepaald aandeel sociale woningen op het project toch 
af te dwingen. Het aantal (grote) projecten bepaalt sterk hoeveel invloed of verschil zo’n 
sociaal RUP kan maken.  

Vandaar is deze maatregel misschien nog niet meteen vandaag, maar zeker in de toekomst 
wanneer het wel wenselijk is de projecten Bellestraat-Zonneken, Dillaartwijk III en De 
Winningen te ontwikkelen, een interessante optie om het aandeel sociale woningen fors te 
doen toenemen. Daarom willen we zeker overlopen hoe zo’n sociaal RUP te motiveren valt en 
welke stappen of voorwaarden eraan gekoppeld zijn. Maar voorlopig moet de stad Sint-Niklaas 
dus ook uitkijken naar andere instrumenten of maatregelen ter verhoging van het sociale 
aanbod.  

Naar een rechtszeker RUP sociaal wonen 

Rekening houdend met de omzendbrief RWO/2014/12 en recent verschenen rechtsleer3 wil 
Sint-Niklaas de mogelijkheid onderzoeken om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen 
te verankeren. Een RUP kan in het licht van de sociale doelstelling uit artikel 1.1.4 VCRO een 
zone bestemmen voor sociale woningen. Aangezien het systeem dat voorzien was in het 
grond- en pandendecreet is vernietigd en een RUP met een bestemming sociaal woningen 
ernstige eigendomsbeperkingen inhoud, is de opmaak van een dergelijk RUP enkel mogelijk 
mits een zorgvuldige feiten- en belangenafweging.  

In dit onderdeel van de woonbeleidsstudie zetten we uiteen hoe de stad in de toekomst een 
zorgvuldig en rechtszeker RUP creëert, rekening houdende met de bijzondere 
randvoorwaarden van een dergelijk RUP sociaal wonen. 

De stappen die moeten doorlopen worden zijn de volgende:  

1. Maken van een goede probleemanalyse en een juist feitelijk inzicht (aantonen van een 
ruimtebehoefte) 

2. Formuleren van een duidelijke doelstelling 

3. Onderzoek naar inspanningen van (semi)publieke rechtspersonen. Aantonen van een 
gebrek aan beschikbare  (semi-)publieke gronden vooraleer de bouwmogelijkheden 
op private gronden worden onderzocht 

4. Motiveren van de locatiekeuze voor sociale projecten op private gronden 

5. Onderzoek naar de ruimtelijke inpasbaarheid van sociale woningbouw in de omgeving 

6. Inbouwen van voldoende garanties voor de effectieve realisatie van het thematisch 
RUP sociaal wonen. 

 

In de volgende secties geven we een aanzet tot de probleemanalyse, de formulering van de 
doelstelling en het onderzoek dat voorafgaat aan de opstelling van een RUP sociaal wonen. 

                                                                        
2 https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/omzendbnef_rwo-2014-1.pdf 
3 P. DEFOORT, “Sociale woningen in een RUP? Ja, maar…” TROS 2017,157-175. 
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12.3.2.2 Stappenplan opmaak Sociaal RUP 

Het stappenplan waarin de bovengenoemde stappen om tot een rechtszeker thematisch RUP 
sociaal wonen te komen wordt in meer detail uitgewerkt in Bijlage 1.  

 Andere mogelijkheden verhogen sociaal aanbod 

Naast het sociale RUP zijn er nog andere mogelijkheden of instrumenten om het sociale 
aanbod te verhogen in Sint-Niklaas:  

• Het aandeel voor sociaal wonen zou ook verhoogd kunnen worden bij  
vervangingsbouw(projecten). Via voorkooprecht zou de stad en SNHM de panden 
kunnen verwerven en er een hogere dichtheid realiseren dan voordien, waarvan een 
bepaald aandeel sociaal wordt.  

• Ook binnen de vervangingsbouwoperaties van de SHM zelf kan gekeken worden of 
het wenselijk is het aantal eenheden op te drijven.  

• Ook binnen de projecten, zowel de projecten die nog in ontwikkeling zijn, als diegene 
die nog in de onderzoeksfase zitten (zie Tabel 21 en Tabel 22), moeten zich 
mogelijkheden voordoen om het sociaal aanbod te verhogen, bv. In het project 
Lindenstraat/Antwerpsesteenweg. Projecten hebben immers een aanzienlijke 
realisatietijd en zijn daardoor vaak onderhevig aan veranderingen of fluctuaties. Het is 
noodzakelijk deze fluctuaties op te volgen en waar nodig bij te sturen, zodat 
bijvoorbeeld wanneer er wooneenheden bijkomen, ook het sociale aanbod hier 
verhoogd kan worden.  

• Een bijkomende screening van potentiële locaties voor toekomstige woonprojecten 
kan het sociale woonsegment ook vergroten. Campus Moeland en de 
bouwblokprojecten komen hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking. 

• De leegstandsheffing genereert ook heel wat opbrengsten die in Sint-Niklaas ook 
geïnvesteerd kunnen worden om gronden te verwerven voor sociale woonprojecten.  

• Verder kan ook aanbod via het sociaal verhuurkantoor verhoogd worden. Bovendien 
speelt de recente regelgeving omtrent registratierechten in Vlaanderen (sinds 
01/06/2016) in op een groeiend sociaal woonaanbod. Wie binnen de drie jaar na 
aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend SVK, voor een 
minimumperiode van 9 jaar, zal genieten van een tarief van 7% registratierechten. Op 
deze manier kunnen bijvoorbeeld oude individuele woningen worden opgekocht voor 
de sociale huurmarkt.  

 Monitoring sociaal aanbod 

Sint-Niklaas kiest ervoor 1063 bijkomende sociale woningen te realiseren tegen 2035. Dit is een 
zeer concrete ambitie en moet een haalbare kaart zijn voor de stad. Sint-Niklaas wil duidelijk 
werk maken van het sociale aanbod, maar zonder een opvolging van de geboekte vooruitgang 
bij het realiseren ervan, riskeren dergelijke ambities te vervagen. Vandaar dat de stad actief het 
sociale aanbod moet opvolgen t.o.v. deze ambitie. Het uitzetten van een groeipad is 
aangewezen, om te kunnen inschatten op welke manier en waar dit aanbod gerealiseerd zal 
worden. Zo kan ook waar nodig bijgestuurd worden, of waar zich kansen voordoen kan 
ingespeeld worden op de opportuniteiten, om de 1063 woningen ook effectief te realiseren. 
Daarom wordt aanbevolen om een taskforce sociaal wonen op te richten om een concreet 
voorstel van budget, timing en aanpak op te maken en op te volgen. 
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12.4 Actie 4: Ontwikkelen van een kwaliteitskader voor duurzaam 
wonen  

Sint-Niklaas is een stad die erg veel belang hecht aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen. Ze 
heeft reeds dit duurzaamheidskarakter in een aantal beleidsplannen vastgelegd en visies 
ontwikkeld. Niet alleen in het lobbenstadmodel, dat reeds uitgebreid werd besproken in deze 
studie, komen de duurzaamheidsprincipes aan bod voor wonen, maar ook binnen bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie binnen de SNMH, waarbij de stad ook nauw 
betrokken is. Met verschillende partners, vertegenwoordigers van de VMSW, de stad Sint-
Niklaas zelf en een sociale huurder, werkt de SNMH in een co-creatief proces aan een 
duurzaamheidsvisie, die moet uitmonden in een breed gedragen visietekst of een handleiding 
die zal worden afgetoetst binnen twee projecten (nieuwbouw en renovatie).  

De stad wil meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van haar woonpatrimonium en timmert 
aan een kwaliteitskader met het oog op duurzaamheid, betaalbaarheid en 
zorgontvankelijkheid. Eerder vernieuwde en herbekeek de stad al haar premiebeleid, maar ook 
voor de toekomstige projecten ziet Sint-Niklaas mogelijkheden om een kwaliteitskader uit te 
zetten en criteria vast te leggen waaraan renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten moeten 
voldoen, met het oog op het actualiseren van de stedenbouwkundige verordening. Hierbij is 
het belangrijk dat er wordt teruggekoppeld naar het stimulerend beleid (de premies). De twee 
instrumenten, zowel de stedenbouwkundige verordening, als de premies moeten immers 
complementair zijn en dezelfde richting uitgaan.  

Bij de opmaak van dergelijk kwaliteitskader voor woningen zijn volgende stappen 
onontbeerlijk:  

- Wat zijn de belangrijkste waarden van Sint-Niklaas? Waar wil ze nadruk op leggen in 
haar beleid?  

- Welke zijn de relevante partners (OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, 
projectontwikkelaars…) om een dergelijk kwaliteitsproject te doen slagen?  

We beschrijven in de volgende sectie drie voorbeelden van kwaliteitstools die als inspiratie 
kunnen dienen bij de herziening van de stedenbouwkundige verordening en die gemakkelijk 
implementeerbaar zijn. Het gaat om de  duurzaamheidsbarometer Oost-Vlaanderen, 
opgemaakt door BUUR en Atelier Romain, een voorbeeld van een duurzame 
stedenbouwkundige verordening van TANDEM en VIBE en een motivering voor het promoten 
van levenslang wonen. Aan de hand van deze voorbeelden kan Sint-Niklaas bepaalde zaken 
implementeren in haar beleid.  

 
Duurzaamheidsbarometer Oost-Vlaanderen 

Er bestaat geen universele definitie van een duurzaam woonproject of gebouw. Er bestaan 
verschillende instrumenten om de duurzaamheid van gebouwen te evalueren. Daarom werden 
BUUR en Atelier Romain in 2017 aangesteld door de provincie Oost-Vlaanderen voor de 
opmaak van een duurzaamheidsbarometer (DBZ). De DZB verdeelt het begrip duurzaamheid 
in verschillende velden (5), thema’s (22) en subthema’s (79) (Figuur 84). De gebruiker kan zelf 
een aantal velden, thema’s en subthema’s uitkiezen waarop ze wil focussen.  De velden 
omvatten de impact op de planeet, de impact op de mens, impact op de welvaart, 
ruimtekwaliteit en proceskwaliteit (zie Figuur 84). De duurzaamheidsbarometer bekijkt de 
duurzaamheid voor de realisatie van het project als de duurzaamheid van de impact van het 
project. Het resultaat van de analyse is een roosdiagram waarin de score van een project op alle 
individuele thema’s of subthema’s zijn weergegeven.  
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De duurzaamheidsbarometer is een kwalitatieve tool en kan gebruikt worden om 
(woon)projecten te evalueren, maar ook masterplannen, visie- of beleidsdocumenten. De DZB 
is bedoeld als tool om te gebruiken in een leerproces. Naast de vraag ‘hoe duurzaam is een 
project?’ is dus vooral de vraag ‘hoe kan ik een project verduurzamen?’ aan de orde. De DZB help 
de gebruiker hierbij concreet op weg. 

 

 

Figuur 84: De vijf velden in de duurzaamheidsbarometer, ontwikkeld door Atelier Romain en BUUR (2017)  

 

De duurzaamheidsbarometer hanteert de volgende evaluatiemethodologie: 

- Analyse van de bestaande toestand (hoe is de situatie voordat het project van start 
gaat?) 

- Bepalen van de ambities  

- Beoordeling van de impact van het project (hoe duurzaam is het project?) 

 

Op deze manier kan een woonproject op drie verschillende tijdsstippen geëvalueerd worden 
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Figuur 85: de duurzaamheidsbarometer kan worden ingezet als analysemiddel, om de ambitie van een 
project te bepalen maar ook om een uitgevoerd project te evalueren (Bron: BUUR en Atelier Romain, 
2018)  

 

Atelier Romain ziet drie thema’s (zie Figuur 84) die Sint-Niklaas als belangrijk acht: 

- Nabijheid en bereikbaarheid (lobbenstadmodel, buitengebiedsvisie) 

Bevindt het project zich binnen de lobben of op goed bereikbare plaatsen met een 
voldoende groot aanbod aan voorzieningen?  

- Zorgontvankelijkheid of aanpasbaarheid  

Wordt er gebouwd volgens het principe van levenslang wonen (zorgontvankelijk)? Zijn de 
woningen zorgtoegankelijk? 

- Gelijke behandeling en een betaalbare plaats voor iedereen (anti-discriminatie, sociaal 
woonbeleid)  

Hebben alle kwetsbare groepen toegang tot betaalbare/sociale woningen?  Geraakt 
iedereen aan de nodige informatie. Het zijn enkele actiepunten waar het Lokaal 
armoedeplan op inzet. Heeft iedereen toegang tot een kwalitatieve woning? Zijn projecten 
voldoende inclusief (deels sociaal) ?  

In Tabel 53 worden bovenstaande richtinggevende vragen voor een fictief voorbeeld project 
beantwoordt a.d.h.v. scores. Bv. als het project binnen de lobben gelegen is, en dit wordt als 
zeer belangrijk gezien door de stad, dan wordt de score +++, voor parameters die ook 
belangrijk worden geacht, maar misschien in mindere mate kan een goede score ++ opleveren, 
etc. De stad kan dus zelf haar prioriteiten stellen en de projecten navenant een score 
toekennen.  

Deze thema’s kunnen in beleidsplannen of stedenbouwkundige verordening worden 
opgenomen als richtlijnen.  
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Tabel 53: Voorbeeld van vragen bij de opmaak van een kwaliteitsbeleid (cf. methodiek 
duurzaamheidsbarometer) 

Subthema’s Deelvragen Score  

Nabijheid en bereikbaarheid - Bevindt het project zich binnen de lobben? 

- Is het aanbod aan voorzieningen voldoende groot? 

- Is het woonproject bereikbaar met openbaar 
vervoer/fiets 

+++ 

+++ 

Zorgontvankelijkheid - Zijn de woningen zorgtoegankelijk? 

- Zijn de woningen zorgontvankelijk? 

+++ 
++ 

Gelijke behandeling - Is er een sociale mix voorzien in het project? 

- Is er ruimte voorzien voor betaalbare/sociale 
woningen 

+ 

+ 

 

 

Duurzame stedenbouwkundige verordening 

Een gemeentelijk beleid kan aan stimulerende en doorslaggevende rol spelen in het ontstaan 
van meer ecologische verkavelingen en verbouwingen. Stedenbouwkundige verordeningen die 
aandacht hebben voor het ecologisch (ver)bouwen zijn een aansporing tot duurzaam wonen. 
De gemeente verheft zichzelf als voorbeeldfunctie door een aantal maatregelen aan te geven 
over duurzaam bouwen. TANDEM en VIBE hebben reeds een voorbeeld model van 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot nieuwe 
verkavelingsaanvragen en op nieuwe aanvragen tot wijziging van de bestaande verkavelingen 
op het grondgebied van de gemeente geconstrueerd. Voor verschillende thema’s rond ruimte, 
water, energie, materialen, mobiliteit en natuurlijke entiteiten zijn suggesties gegeven die 
kunnen worden opgenomen in stedenbouwkundige voorschriften of verordeningen.  

Een verkaveling is duurzaam wanneer verschillende maatregelen van kracht zijn. Hieronder zijn 
enkele voorbeelden gegeven:  

- Groene infrastructuur: minimum 25% van de verkavelingsoppervlakte is 
voorbehouden voor groene infrastructuur. Ten minste wordt een bomenrij voorzien 
op de hoofdas 

- Oriëntatie van de woning: Woningen worden aan de noordzijde van een perceel 
ingeplant, opdat leefruimten uitgeven op de zuidrichting.  

- Dragende structuren: De dragende structuren bestaan uit leemsteenmetselwerk, 
houtskeletbouw uit duurzame bosbouw of kalkzandsteen. 

- Oriëntatie van daken: daken met dakhellingen tussen 30 en 45° dienen tussen 
zuidoost en zuidwest georiënteerd te zijn en dienen energie op te wekken via 
zonneboiler en/of fotovoltaïsche panelen.  

- Opvangen van hemelwater: het is verplicht hemelwater van daken op te vangen en 
deze te gebruiken voor toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan. Deze systemen 
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kunnen al dan niet collectief worden aangelegd. De hemelwatersystemen dienen over 
te storten in boven- of ondergrondse infiltratievoorzieningen of oppervlaktewateren. 

- Perceelsbegrenzing: Als perceelsbegrenzing worden uitsluitend groene 
aanplantingen toegestaan zoals wilgentakken, hagen,… In grotere tuinen worden ook 
afvalarmere afsluitingen toegestaan zoals heggen en houten afsluitingen zonder 
preventieve chemische verduurzaming. De verordeningen zijn voorbeelden waar 
gemeenten zich op kunnen baseren bij het uitschrijven van de gemeentelijke 
verordening 

 

Bron: VIBE & Tandem. Model van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot nieuwe 
verkavelingsaanvragen en op nieuwe aanvragen tot wijziging van de bestaande verkavelingen op het grondgebied van 
de gemeente 

 

Levenslang wonen  

Terwijl woonzorgcentra een hoge graad van ondersteuning bieden aan ouderen in Sint-
Niklaas, is er een tekort aan intermediaire woonvormen en dienstverlening voor deze 
leeftijdsgroep. Doordat deze intermediaire woonvormen ontbreken, blijft men langer in de 
eigen vaak onaangepaste woning wonen. Met het Beleidsplan zorgstrategisch wonen en het 
Ouderenplan geeft de stad aandacht aan deze problematiek en probeert ze aan de specifieke 
woonvragen tegemoet te komen. De complementariteit van de werkpunten uit deze 
zorgplannen met de premies en de stedenbouwkundige verordeningen dient bewaakt te 
worden.  

De stad dient zelf actie te ondernemen zodat alle inwoners in een aangepaste woning kunnen 
leven in de toekomst door zorgontvankelijke (nieuwbouw)woningen te verplichten in de 
stedenbouwkundige verordening voor nieuwbouwappartementen. Op deze manier zorgt ze 
voor flexibiliteit voor inwonenden en maakt ze de woning levensloopbestendig, zodat mensen 
niet moeten verhuizen wanneer de individuele mobiliteit dreigt de verminderen. Enkele 
voorbeelden van maatregels geven we hieronder mee. Het gaat voornamelijk om het creëren 
van extra ruimte:  

- Minimum breedte van gangen, deuren, toilet  

- Liften voorzien (trappen vermijden) 

- Stopcontacten die hoog genoeg geplaatst zijn 

- …  

  
Figuur 86: Voorbeelden van zorgontvankelijke criteria voor woningen (Bron: Bouw Advies 
Toegankelijkheid)  
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Er moet bovendien nagedacht over enkele additionele kwaliteitsverplichtingen, zoals de 
creatie van voldoende buitenruimte en een maatregel die rekening houdt met de 
isolatiewaarde van de schil.   

Verder blijft het een belangrijke taak van de lokale overheid om de inwoners informatie te 
verschaffen over zorgontvankelijk/levenslang wonen. Het is hierbij van groot belang dat de 
stad zich niet enkel richt op ouderen, maar dat alle leeftijdsgroepen worden betrokken bij het 
concept van levenslang wonen. Op deze manier wordt een woning voor elke leeftijdsgroep 
future proof en voldoen ze aan de noden van een grote variëteit van mensen.  

De stedelijke aanpassingspremie voor ouderen, die financiële ondersteuning biedt om aan een 
particuliere woning aanpassingen te doen zodat die woning beter beantwoordt aan de fysieke 
mogelijkheden van ouderen, dient complementair te zijn aan de richtlijnen die in de 
stedenbouwkundige verordening worden opgenomen rond zorgontvankelijk wonen.    
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12.5 Actie 5: Gericht inzetten op/ontwikkelen voor specifieke 
doelgroepen en ondersteuning van woonprojecten 

De stad kent verschillende mogelijkheden om gericht te sturen of een ondersteuningsrol op te 
nemen binnen het huisvestingsbeleid: inzetten op bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, op 
specifieke thema’s (bv. duurzaamheid, vergrijzing) en op specifieke locaties (bv. renovaties, 
nieuwe woonprojecten enkel binnen lobben, inbreiding). Het is belangrijk echter de middelen 
en steun te concentreren daar waar ze het meest nuttig en nodig zijn. Niet alle doelgroepen 
hebben immers dezelfde ondersteuning nodig. Er zijn erg kwetsbare doelgroepen die 
ondersteuning hard nodig hebben, maar er zijn ook groepen die bijkomend gefaciliteerd 
kunnen worden, dus voor wie de steun interessant is maar niet noodzakelijk.  

In het kader van deze woonbeleidsstudie hebben we reeds kunnen waarnemen dat er een 
aantal kwetsbare doelgroepen aanwezig zijn die moeilijkheden ondervinden in het vinden van 
een woning. De stad Sint-Niklaas kan dan ook zelf een actieve rol opnemen en deze specifieke 
doelgroepen ondersteunen via een doelgericht plan en concrete woonprojecten. Daarnaast 
moet de stad ook openstaan en ruimte geven voor alternatieve woonvormen en vernieuwende 
woonconcepten, die inspelen op specifieke thema’s (bv. cohousing door de gezinsverdunning). 
Daarin kan ze als stad een eerder ondersteunende rol spelen. In de volgende secties zullen we 
deze twee rollen van de stad toelichten.  

Er bestaat een grote diversiteit aan hoe de stad zelf woonprojecten kan sturen of 
ondersteunen: er kan geopteerd worden voor samenwerkingsverbanden met verschillende 
actoren (sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW, private partners), woonprojecten op 
verschillende type gronden (publiek/semi-publiek), verschillende woonvormen 
(appartementen, cohousing) en verschillende vormen van eigendomsverdelingen (bv. CLT).  

 

 Gericht en actief ontwikkelen voor specifieke doelgroepen 

De eerste rol van de stad bestaat eruit om voor specifieke doelgroepen gericht en actief te 
woningen ontwikkelen of in samenwerking met partners. Hiervoor is het noodzakelijk te weten 
welke doelgroepen het meest precair zijn. De volgende vragenlijst dient dan ook te worden 
overgelopen voor elke kwetsbare doelgroep:  

- Is er een nood aan woningen voor een bepaalde doelgroep? 

- Analyse van de vraag voor de doelgroep (aantal huishoudens nu en naar de 
toekomst toe, etc.) 

- Analyse van het woonaanbod voor de doelgroep 

- Confrontatie van vraag en aanbod 

- Welke huisvestingsmaatschappijen/sociale 
verhuurkantoren/CAW/OCMW/private/publieke partners kunnen worden 
aangesproken als partner?  

- Waar willen/kunnen we het aanbod opkrikken? 

- Welke terreinen kunnen worden aangesneden? Eigen gronden? 
Private gronden? 

- Zijn er voldoende voorzieningen aanwezig ? 
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- Is de site goed gelegen (in de lobben) en bereikbaar met het 
openbaar vervoer? 

- Welke woonvormen verkiezen we voor deze doelgroep? 

- Cohousing  

- Appartementen 

- Serviceflats 

- … 

In Sint-Niklaas zijn in onze analyse reeds drie specifieke doelgroepen naar voren gekomen die 
nood hebben aan aangepaste en/of betaalbare woningen:  

- Kwetsbare thuis- en daklozen 

- Kwetsbare gezinnen met kinderen (met slechts één of geen inkomen) 

- Ouderen (zie ook het Beleidsplan Zorgstrategisch wonen en het 
Ouderenplan, die eerder ook al in actie 4 aan bod kwamen) 

Voor deze doelgroepen dient het beleid actief te betaalbare woningen te ontwikkelen. In actie 
4 wordt reeds ingegaan op woonvormen voor ouderen. In de volgende sectie geven we een 
voorbeeld van een gericht project voor een specifiek precaire doelgroep; we gaan dieper in op 
een woonvorm voor kwetsbare thuis- en daklozen: housing first, een maatregel die aanvullend 
werkt op de sociale huisvesting.  

 Versnelde Toewijzing voor kwetsbare thuis- en daklozen 

In België werd reeds geëxperimenteerd in verschillende steden (Antwerpen, Gent, Hasselt, 
Brussel, Molenbeek, Luik, Charleroi en Namen) met het housing first principe. Het is een nieuwe 
manier, overgewaaid uit New York, om de sociale integratie van kwetsbare daklozen en 
thuislozen te bevorderen. Een dak boven het hoofd hebben is telkens de eerste stap om 
daklozen te re-integreren in de maatschappij. De kwetsbare personen krijgen naast 
onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting voldoende en langdurige begeleiding. De eerste 
resultaten van de projecten zijn positief: 90% van de huurders is na 2 jaar nog steeds gehuisvest 
in de projecten in België.  

In de meeste gevallen worden woningen van de Sociale huurmaatschappijen of van de sociale 
verhuurkantoren gebruikt om onder dak te verlenen in België. In een aantal gevallen gaat het 
om private woningen, beschutte woonvormen, verpleeginstellingen of andere publieke 
woonvormen. De personen betalen huur om te verblijven in hun woning. Slechts 20% van de 
daklozen komt zijn betalingsverplichtingen niet na, wat meestal door het team of bemiddelaar 
kan opgelost worden. Ook de daklozen met beperktere behoeften (minder lang dakloos, minder 
kwetsbaar), slagen er op deze manier hun woonst te behouden (86% is nog steeds gehuisvest), 
ondanks het feit dat ze geen of minder intensieve begeleiding krijgen. Een woning 
vergemakkelijkt de toegang tot de arbeidsmarkt, er wordt een stabilisatie of verbetering 
vastgesteld op het vlak van mentale gezondheidsproblemen, de zelfredzaamheid en sociale 
integratie wordt bevorderd door huisvesting.  

In Sint-Niklaas werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de stad Sint-Niklaas, de 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) en partnerorganisaties4 begin 2017, op 

                                                                        
4 De partnerorganisaties in dit samenwerkingsprotocol zijn: het OCMW Sint-Niklaas, CAW Oost-Vlaanderen, Beschut 
Wonen Waasland vzw, Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas, Psychiatrische Thuiszorg (PZT) Querido – 
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grond van het Kaderbesluit Sociale Huur, art. 24 §2 van de Vlaamse Regering (12/10/2017) en van 
de gemeenteraadsbeslissing die het lokaal armoedeplan van de stad Sint-Niklaas vaststelde 
(25/04/2014). Op 3 februari 2017 trad deze maatregel of procedure in werking. Verschillende 
doelgroepen worden komen in aanmerking voor een versnelde toewijzing: er zijn de daklozen, 
personen met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren (<21j) die zelfstandig gaan 
wonen. De versnelde toewijzing voorziet in begeleiding op maat die wordt geformaliseerd in een 
begeleidingsovereenkomst. Hiermee verbindt de betreffende partnerorganisatie zich ertoe in 
een intensief begeleidingstraject te stappen. De overeenkomst is een voorwaarde voor het 
versneld toegewezen kregen van een woning, aangezien het geldt als bewijs dat de aanvrager 
mits die omschreven begeleiding in staat is zelfstandig te leven en dat hij die begeleiding op 
termijn niet meer nodig heeft. De termijn van de overeenkomst kan verlengd worden indien 
verdere begeleiding noodzakelijk wordt geacht.  

 

 Ruimte laten voor alternatieve (betaalbare) woontypologieën 

Zoals we reeds vermeld hebben in de omgevingsanalyse, zien we dat er steeds een lager aantal 
traditionele gezinnen aanwezig zijn in Sint-Niklaas: we zien veel meer eenpersoonshuishoudens 
en tweepersoonshuishoudens, eenoudergezinnen, samengestelde families, etc. Daardoor is er 
minder vraag naar traditionele grote eengezinswoningen. Een aanbod van alternatieve 
betaalbare woontypologieën dient vervolgens de nodige ruimte te krijgen in Sint-Niklaas. De 
meeste alternatieve woontypologieën vallen onder cohousing. We kiezen hieronder voor twee 
voorbeelden waarbij Sint-Niklaas zelf ondersteuning kan bieden: samenwoonvormen voor 
ouderen en de Community Land Trust.  

 

12.5.3.1 Samenwonen (voor ouderen) 

Sint-Niklaas kent zoals de meeste Vlaamse gemeenten een vergrijzende bevolking. Veel 
ouderen wonen in onaangepaste woningen en woonomgevingen. Dit zorgt voor eenzaamheid 
en een lagere levenskwaliteit. Daarom zoeken we naar alternatieven, veel van deze 
alternatieven zijn in  een soortgelijke vorm evenzeer bruikbaar voor andere huishoudens. Naar 
de toekomst toe is het belangrijk dat we inzetten op de volgende twee zaken:  

- Een kwalitatieve woonomgeving: wonen op wandelafstand van dagelijkse 
voorzieningen, openbaar vervoer, zorginstellingen 

- Een kwalitatieve woning: zorgontvankelijke woningen en verschillende vormen van 
zorgwonen. 

Omdat het aanbod voor ouderen beperkt is naar type woningen (voornamelijk 
woonzorgcentra, serviceflats), dient Sint-Niklaas ook open te staan voor alternatieve 
woonvormen voor deze doelgroep. Deze dienen op strategisch bereikbare locaties een plaats 
te vinden in Sint-Niklaas. 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van (kleine) projecten rond samenwonen voor 
ouderen.  

                                                                        
Mozaïek (een samenwerkingsinitiatief tussen het APZ Sint-Lucia, de eerstelijnsactoren, GGZ Waas en Dender, BW 
Waasland, BW Pro Mente en PC Sint Hiëronymus), Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas 
(Netwerk GG ADS): Mobiel Team Langdurige Zorg (PC Sint-Hiëronymus) en Mobiel Team Acute Zorg (APZ Sint-Lucia), 
Centrum Geestelijke Gezondheid Waas en Dender, LIA vzw, Spoor 56 vzw, De Steiger vzw, Hof ter Welle vzw 
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- Abbeyfield  

Abbeyfield is een collectief woonconcept waarbij 55-plussers zelfstandig samen 
wonen. Het is een tussenvorm tussen zelfstandig privé leven en het leven met anderen 
in de buurt. Naast eigen private kamers delen de inwoners er een aantal 
gemeenschappelijke ruimten. Momenteel zijn er reeds zes Abbeyfieldhuizen in België. 
In het centrum van Leuven zullen de eerste senioren tegen eind 2019 het eerste 
Abbeyfieldhuis van Vlaanderen kunnen betreden. 

Een project moet voldoen aan de Abbeyfield criteria:  

- Nabijheid van openbaar vervoer 

- Wandelafstand van winkels 

- In een levendige buurt 

- Toegankelijk 

- Aangename woonomgeving 

Daarnaast moet het project ook beantwoorden aan een aantal architectonische 
normen van Abbeyfield (een 10-tal 1 kamer appartementen, gemeenschappelijke 
ruimtes, etc.) 

 

- Kleine cohousingsprojecten 

Er zijn tal van voorbeelden van kleine cohousingsprojecten voor ouderen in 
Vlaanderen. In vele gevallen is het een initiatief dat uitgaat van een sociale 
huisvestingsmaatschappij of een OCMW. Hieronder geven we een voorbeeld 
ouderenwoningen ontwikkeld door het OCMW van Maldegem als inspiratie.  

 

Senioren onder de toren – Adegem – Kleit 

Het OCMW van Maldegem ontwikkelde twee kleinschalige projecten voor senioren 
door twee oude pastorijwoningen te renoveren en te integreren met nieuwbouw. 
Beide projecten situeren zich in het centrum van de respectievelijke deelgemeenten 
van Maldegem en zijn kleinschalig opgevat. De pastorij in Adegem omvat 12 
wooneenheden, in Kleit gaat het om 7 wooneenheden.  

Beide projecten gaan uit van groepswonen met dienstverlening. Naast de individuele 
wooneenheden die bestaan uit een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en 
een badkamer, is er een gemeenschappelijke ruimte waar het mogelijk is om samen te 
koken, te eten en activiteiten te organiseren. Huishoudelijke taken worden 
ondersteund en begeleid door de thuiszorgdiensten van het OCMW. Op die manier 
worden de bewoners aangemoedigd om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, wat 
de zelfredzaamheid doet toenemen. 

Het verschil met de klassieke serviceflat, is dat de ouderen zowel op elkaar als op 
professionele zorg kunnen terugvallen. Het is evenwel een voorwaarde dat de 
bewoners een sociale ingesteldheid hebben, zodat het goed functioneren van deze 
leefvorm kan slagen. 
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Op weekdagen is er tussen 7u30 en 19u zorgpersoneel aanwezig, in het weekend 
tussen 8u30 en 12u30. Tijdens de nacht zijn er twee rondes voorzien. Iedere bewoner 
beschikt over een personenalarm waarmee ze in contact staan met het 
woonzorgcentrum van het OCMW. De voorziene zorg wordt gestuurd vanuit het 
OCMW, voor medische hulp kunnen de ouderen zelf een zorgverstrekker kiezen. 

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een verblijf in één van de pastorijen. Zo 
moet men minstens 65 jaar oud zijn en in Maldegem wonen. Voor een alleenstaande 
bedraagt de kostprijs zo een 1.378 euro per maand (excl. personenzorg). Koppels 
betalen 1.090 euro per maand per persoon. Volgende kosten zitten in de prijs: huur 
van de flat, gezinshulp zoals boodschappen doen, koken, strijken,… en een bijdrage 
voor het huishoudensbudget: voeding, drank, huishoudproducten,… 

 

12.5.3.2 CLT 

Community Land Trust (CLT) is een woonvorm die uitgaat van een alternatieve bezitsvorm. Op 
deze manier is het mogelijk om betaalbare koopwoningen te realiseren voor personen met een 
beperkt inkomen. In enkele steden werden reeds mogelijkheden onderzocht en initiatieven 
gestart met deze insteek, zoals in Gent en Bergen.  Er zijn enkele principes die een CLT uniek 
maken:  

− het community land trust model is vernoemd naar het Angelsaksisch nieuwe woon- en 
gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan 
kwetsbare doelgroepen. Samen met investeerders, vaak overheden of 
middenveldorganisaties worden betaalbare woningen gerealiseerd. In verschillende 
Vlaamse steden werden reeds projecten uitgewerkt.  

− Een resident van een CLT-project koopt enkel de woning aan. Op deze manier is 
eigenaar van de woning, maar niet van het land, dat in eigendom blijft van het 
community land trust. De resident mag de grond wel gebruiken, bijvoorbeeld via 
systemen van recht van opstal, erfpacht en erfdienstbaarheid. Ze betaalt daarvoor een 
maandelijkse bijdrage of huur voor het land. De eigenaar van het huis kan uiteindelijk 
zijn huis verkopen aan een op vooraf afgesproken prijs.  

− De middelen die een overheid in een CLT investeert (bv. bouw van de woningen, 
grondsubsidies) gaan niet verloren. De eigendommen blijven immers van het CLT. Op 
deze manier ontstaat een rollend fonds. De overheidsmiddelen vloeien terug naar de 
CLT na het verkoop van het huis en worden opnieuw voor nieuwe bewoners uit de 
zelfde doelgroep gebruikt.  

Gent en Bergen staan het verst in het kader van een CLT model. CLT Gent heeft twee lopende 
doelgroepgerichte renovatieprojecten in Gent-Dampoort die enkele CLT-principes 
onderschrijven. De renovatiepremie voor kwetsbare bewoners keert na een tijd terug in een 
rollend fonds om voor dezelfde doeleinden ingezet te worden (subsidieretentie). Verder staat bij 
beide projecten community-werking en gemeenschapsbouw hoog op de vaandel. De scheiding 
tussen eigendom van de grond en de woning wordt echter niet toegepast op deze projecten. 
CLT Gent plant verder op de kop van Meulestede een sociaal en gemeenschappelijk 
woonproject, goed voor 34 woningen, een gemeenschappelijke tuin van 1.500 m² en plaats voor 
publieke functies in de buurt. Er is reeds een overeenkomst gesloten met de Stad Gent over een 
langdurig erfpacht op de grond. Momenteel voert ze gesprekken met sociale 
huisvestingsmaatschappij die woningen voor de CLT wil bouwen.  
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Sint-Niklaas bewandelt deze CLT-piste bij het project op de Paterssite, waarbij gronden door 
middel van erfpacht ter beschikking gesteld worden voor alle bewoners van de site. Volgende 
vragen zijn van belang wanneer men een CLT-invulling overweegt: 

- Wie zijn de investeerders van het project?  

- Welke gronden kunnen we gebruiken voor het project? Welke sites hebben een goede 
ligging?  

- Welke soort van eigendomsverdeling?  

- Welke bouwmaatschappijen gaan mee in het project? 

- Welke doelgroep hebben we voor ogen? Over welke type woningen gaat het?  

12.6 Actie 6: Monitoring van woningkwaliteit en premies 

Zoals reeds werd aangegeven bij de verdieping van het Stimulerend Beleid voor een betere 
woonkwaliteit (cf. Sectie 6.1) , reikt Sint-Niklaas verschillende premies uit voor 
verbeteringswerken, aanpassingswerken, energiebesparende maatregelen, etc. aan 
woongelegenheden waarbij de duurzaamheid en betaalbaarheid veelal voorop staat, o.a. :  

1. Stedelijke premie duurzaam renoveren 

2. Stedelijke premie voor het realiseren van een passiefwoning 

3. Stedelijke premie voor de aanleg van een groendak 

4. Stedelijke sociale verhuursubsidie 

5. Sociale aanpassingspremie 

6. Stedelijke aanpassingspremie voor ouderen 

Door het uitreiken van die premies wil de stad zijn inwoners stimuleren de woningkwaliteit van 
het woonpatrimonium op peil te houden en duurzaam te investeren. De eerste drie premies 
zetten voornamelijk in op energiezuinigheid en duurzaamheid. De  vierde en vijfde premie 
categorieën zetten dan weer in op het aanpassen en tegemoetkomen van de kwetsbare 
doelgroep op de sociale huurmarkt en de betaalbaarheid van de woning. Met de 
aanpassingspremie voor senioren anticipeert de stad op de verdere vergrijzing en wil ze 
inzetten op kwalitatief levenslang thuis wonen, door een financiële tegemoetkoming van de 
nodige aanpassingswerken.  

Om een up-to-date, kwalitatief en duurzaam woonpatrimonium te blijven nastreven stimuleert 
Sint-Niklaas zijn inwoners niet alleen met het aanbieden van een aantal premies ter 
beschikking, maar worden bewoners via sommige projecten en projectsubsidies ook actief 
aangesproken en begeleid in het vernieuwingsproces. Deze meer actieve benadering kan gaan 
van het geven van advies of het screenen van potentiële ingrepen, tot het isoleren van je eigen 
woning in samenwerking met de projectpartners. Op deze manier biedt de stad voor 
sommigen zelfs oplossing op maat voor het uitvoeren van vernieuwingswerken.  
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Om de premies te kunnen monitoren is het van belang drie vragen in het achterhoofd te 
houden.  

1) Ten eerste is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de doelstellingen 
die de premies willen bereiken. Welke prioriteiten worden erin gesteld? Dienen 
premies om het woonpatrimonium energie-efficiënter te maken, om in 
hemelwateropvang te voorzien, of het woonpatrimonium betaalbaarder te maken? 
Het is hierin belangrijk dat de stad selecteert, men kan niet alles tegelijkertijd willen 
realiseren. 

2) Naast een specifieke doelstelling is het ook belangrijk de doelgroep voor ogen te 
houden. Voor het bepalen van de doelgroep kan gekeken worden naar 
inkomensgroepen of socio-economische status, maar evenzeer naar 
leeftijdscategorieën (starters, senioren, etc. ). Kan iedereen gebruik maken van de 
premie?’ Of is de premie erop gericht de economisch zwakkeren een steuntje in de 
rug te geven? Dergelijke vragen dient men zich duidelijk te stellen. Bovendien kan bij 
een doelgroepgerichte premie ook gedifferentieerd worden naar het type van woning 
dat men wil ondersteunen (appartementen, geschakelde woningen, etc.), alsook de 
locatie van de woning (lobbenstad versus de rest van Sint-Niklaas, kernen van de 
deelgemeenten versus de rest van de deelgemeente, …).  

Uit het grote woononderzoek (2013), uitgevoerd binnen het Steunpunt Wonen, bleek 
dat het veelal de huishoudens met het hoogste inkomen zijn die het meest van de 
premies, terwijl de laagste inkomens het minst van de voordelen genieten en deze 
voordelen eigenlijk het best kunnen gebruiken, dit wordt het Matteus-effect 
genoemd. Het Matteus-effect speelt het sterkst bij de premies die niet 
inkomensbegrensd zijn (Winters et al. 2015, p. 71). Hierop dient de stad zoveel 
mogelijk te anticiperen zodat de middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet daar 
waar ze het meest nodig zijn. 

 

3) Tot slot moet men zich de vraag stellen wat er met de premies bereikt is. Daarvoor 
moet worden teruggekoppeld naar de doelstellingen en de doelgroepen uit 1) en 2).  

a. Of de doelstellingen bereikt zijn moet blijken uit de gekozen prioriteiten en 
of er premies worden aangevraagd (met welke reden).  

b. Welke doelgroep er bereikt werd voor een bepaald type woning kan 
eveneens blijken uit de aanvraag van de premie en de eraan gestelde 
voorwaarden.  

c. Hebben de premies een verschil gemaakt? Die vraag kan enkel beantwoord 
worden d.m.v. een survey waarin de aanvrager aangeeft of hij de werken 
heeft uitgevoerd of aangevat vanwege de ondersteuning van de premie, of 
dat hij de werken toch al van plan was, of de premie een doorslaggevend 
argument was om de werken om deze wijze te laten uitvoeren, of de werken 
een aangename financiële tegemoetkoming vormen in een duur 
bouwproces, …  

Zo zou de stad Sint-Niklaas kunnen nagaan of 1000 euro premie voor 
schrijnwerk een daadwerkelijk verschil maakt.  
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Het opstellen van een dergelijk concreet kader, laat een evaluatie van de maatregel toe zodat 
die op zijn waarde geschat kan worden, en eventueel de nodige veranderingen of bijsturingen 
tijdig te kunnen doorvoeren (welke premies worden niet aangevraagd – waarom niet, etc. ) 
zodat premies realisatiegerichte instrumenten zijn en blijven. 

Het kaderen van deze premies binnen een geïntegreerd gebiedsgericht en doelgroepgericht 
woning-kwaliteitsbeleid, waarin de stad zelf het voortouw neemt, is noodzakelijk. Immers, de 
kwaliteit van de ingrepen van individuen maakt de woonomgeving nog niet. Het kan 
interessant zijn om bijvoorbeeld in wijken waar vernieuwing noodzakelijk of wenselijk is, maar 
niet wordt bekomen door individuele ingrepen, selectief in te grijpen of zelf projecten op poten 
te zetten. In enkele wijken is het woonpatrimonium en de woonomgeving sterk verouderd en 
toe aan een upgrade, met het premiebeleid en eventueel gebiedsspecifieke premies of 
projecten kan de stad hierop inspelen.  
Maar men dient zich wel af en toe de vraag te stellen of het de moeite loont om te renoveren, 
gelet op de huidige woningkwaliteit, of dat zich een vervangingsbouw opdringt. De vraag die 
daarop volgt is dan of het wenselijk is de transformatie naar een geüpgraded woningenpark 
perceel per perceel in te zetten, of dat vervangingsbouw eerder wenselijk is en die perceel per 
perceel in te zetten en te stimuleren met premies, of is het interessanter om eerder 
projectmatig te kijken naar het niveau hoger, bv. het niveau van het bouwblok (cf. 
bouwblokstudie, zie paragraaf 2.2.7 en Winters et al. 2015).  

Maar naast die meer gebiedsgerichte aanpak blijken betaalbaarheid en vergrijzing twee 
belangrijke algemene leidmotieven te zijn doorheen deze woonstudie, waar de stad Sint-
Niklaas in het bijzonder zijn aandacht op moet vestigen. Met betrekking tot deze thema’s en 
keuzes kan Sint-Niklaas zijn premies inschakelen, monitoren en evalueren, en het instrument 
eventueel aanpassen waar nuttig en nodig om de gewenste resultaten te bereiken en de 
neveneffecten (Matteus-effect) te beperken, zodat een betaalbaar, geüpgraded en duurzaam 
woonpatrimonium gerealiseerd wordt dat kwalitatief levenslang wonen mogelijk maakt. 
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14 Bijlagen 

14.1 Stappenplan naar een rechtszeker Sociaal RUP 

 Stap 1: Heldere probleemanalyse 

In Sint-Niklaas wordt het bindend sociaal objectief gehaald voor sociale huur- en 
koopwoningen, maar toch ervaart de stad een ernstig gebrek aan sociale woningen. Dit blijkt 
ten eerste uit de analyse van de recente wachtlijsten bij de SNMH.  

De gemiddelde wachttijd bij de SNMH wordt hieronder opgelijst: 

- Appartement met 1 slaapkamer: 64 maanden 

- Appartement met 2 slaapkamers: 53 maanden 

- Appartement met 3 slaapkamers: 60 maanden 

 

In de volgende figuur staat het aantal nieuwe kandidaat-huurders, alsook het totaal aantal 
kandidaat-huurders afgebeeld. In 2016 waren er maar liefst 3.131 kandidaten, waarvan 691 
nieuwe inschrijvingen waren. In 10 jaar tijd is het totaal aantal kandidaat-huurders met 1.830 
kandidaten gestegen. Het aantal kandidaten is 2,4 keer zoveel als in 2006.  

 

Figuur 87 aantal (nieuwe) kandidaat-huurders op de sociale woningmarkt (Bron: SNMH,2017) 

 

 

Uit de analyse van de gevraagde woningen blijkt dat de vraag het grootst is naar 
appartementen met 1 slaapkamer, gevolgd door een woning met 1 slaapkamer en een woning 
met 3 slaapkamers.  
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Figuur 88: Gevraagde woningen op de wachtlijst (Bron: SNMH, 2017) 

 1 slpk. 2 slpk. 3 slpk. 4 slpk. 5 slpk. 

Studio 365     

Appartement 1.462 380 285 158  

Woning 999 422 794 557 189 

 

Vervolgens nemen we de kansarmoede-index (Kind en Gezin) onder de loep. Deze index is 
gebaseerd op het maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding 
van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en hun gezondheid. Op de 
grafiek zien we dat deze index sinds 2008 sterk gestegen is in Sint-Niklaas.  

 

 

 
Figuur 89 Aandeel (%) geboorten in een kansarm gezin (Kind en Gezin,2017) 

 

 Stap 2: Bepaling doelstelling RUP sociaal wonen 

Aan de hand van de gegevens in verband met de wachtlijsten en -tijden voor de kandidaat-
huurders op de sociale woningmarkt en de stijgende kansarmoede-index, kunnen we 
concluderen dat het sociaal objectief (zie projecties Tabel 52), dat berekend werd in 2008, niet 
meer voldoet anno 2018.  
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In het Gemeentelijk Structuurplan van 2006 staat het volgende vermeld:  

Het stadsbestuur verdubbelt het aandeel sociale woningen in de totale woningvoorraad 
van 6% naar 12% en wenst daartoe 1.500 sociale woningen ter realiseren. Bij de uitbouw 
van het woningaanbod wordt een verweving nagestreefd van private woningen, sociale huur- 
en koopwoningen en sociale kavels. 

- Er wordt een actieprogramma sociale huisvesting opgesteld in samenspraak met de 
verschillende actoren (stedelijke en OCMW-diensten, huisvestingsmaatschappijen, 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, Woonhoek, Sociaal 
Verhuurkantoor).  

- Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden groter dan 1 hectare wordt het volgende 
aandeel sociale huisvesting nagestreefd (zie onderstaand tabel).  

 
Tabel 54: Gestreefde aandelen sociale woongelegenheden binnen woongebieden groter dan 1 hectare 
volgens het GRS 

Eigenaar sociale 
woningen 

sociale 
verkavelingen 

gronden eigendom van een sociale 
huisvestingsmaatschappij 

minstens 85%  

gronden eigendom van lokale publieke overheden 
(gemeente, OCMW, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, …) 

minstens 33% minstens 33% 

gronden eigendom van een privé- verkavelaar of een 
bouwpromotor 

minstens 25%  

 

Het stadsbestuur wenste een bijkomend woningaanbod creëren in het stedelijk gebied, zodat 
de vooropgestelde taakstelling van 3.406 woningen voor het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas gehaald wordt. Sint-Niklaas had in 2006 zo’n 6% sociale woningen op zijn grondgebied 
staan. In het structuurplan van Sint-Niklaas werd aangegeven dat de stad streeft dat maar 
liefst 12% van hun woonpatrimonium sociale woningen wordt. Dit komt neer op een toename 
van zo’n 1.500 sociale woningen bovenop deze die in 2006 aanwezig waren. Aangezien er 
tussen 2006 en 2008 22 werden gerealiseerd en er sinds 2008 880 zijn gerealiseerd of gepland 
bestaat de doelstelling van huidig RUP erin om 600 sociale woningen te realiseren.  

Dit bijkomend aantal is noodzakelijk om een halt toe te roepen aan de jaarlijkse aangroei van 
de wachtlijsten (gemiddelde toename van 600-700 aanvragen per jaar) en zo de wachttijden te 
beperken tot minder dan 4 jaar. Het realiseren van voldoende kwalitatief sociaal aanbod blijft 
dringend nodig gezien de recente stijging van Sint-Niklaas de kansarmoede-index. 

 

 Stap 3: Onderzoek naar de al geleverde inspanningen van (semi-)publieke 
rechtspersonen 

Uit het arrest van het Grondwettelijk Hof volgt dat het niet evenredig is om een norm of 
percentage sociaal woonaanbod op te leggen op gronden van private actoren en 
ontwikkelaars, als er nog voldoende mogelijkheden zijn op gronden van de (semi)publieke en 
rechtspersonen, zonder dat de gemeente motiveert waarom deze gronden niet kunnen 
worden aangesneden voor de bouw van sociale woningen.  
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Het is dus belangrijk om aan te tonen dat: 

- Het sociaal woonaanbod kan gerealiseerd worden op gronden in bezit van: 

- De sociale organisaties (WLM, SNMH)  

- De Vlaamse besturen (Vlaamse ministeries, agentschappen en 
openbare instellingen; de Vlaamse provincies, gemeenten en districten) 

- De Vlaamse semipublieke rechtspersonen (behoren niet tot de Vlaamse 
besturen maar vertonen met ten minste één Vlaams bestuur een 
bijzondere band, doordat hun werkzaamheden in hoofdzaak 
gefinancierd of gesubsidieerd worden door minstens een Vlaams 
bestuur of hun werking (on)rechtsreeks onderworpen is aan enig 
toezicht van een Vlaams bestuur (administratief, toezicht op 
aanwending van werkingsmiddelen, de aanwijzing door een Vlaams 
bestuur van ten minste de helft van de leden van de directie, raad van 
bestuur of van de raad van toezicht): Interwaas, Intergem, OCMW, 
Kerkfabrieken, VLM). 

 
- De gemeente het goede voorbeeld toont door zelf op hun publieke gronden ten 

minste 1/4de te behouden voor het sociaal woonaanbod (zie Tabel 56). Hiervoor 
maken we een overzicht van de voorbije en komende woonprojecten, die 
grotendeels gelegen zijn op gronden van sociale woonorganisaties, de Vlaamse 
besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen op haar grondgebied. Merk 
op dat de minimale 25%-norm geschrapt is (wijzigingsdecreet 14/10/2016) 
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Tabel 55: Overzichtstabel gerealiseerde en geplande projecten met sociaal aanbod periode 2012-2017 (in 
rood de projecten op (semi-)publieke gronden, in zwart: op private gronden). 

 

 

 

  

Wijk Project % sociaal
gerealise

erd

In 
ontwikke

ling

nog te 
ontwikkel
en info

won. app. won. app. tot. Soc.

Sinaai Oud Rusthuis 24 24 24 1,00 X

SNMH, leegstaande rusthuis wordt 
omgebouwd tot dienstencentrum en 24 sociale 

huurappartement

Belsele Populierenwijk 73 33 33 0,45 X

woonproject met 20 huurwoningen, voor 
SNMH met 13 sociale koop- woningen en 40 

koopgronden

Mierennest 60 60 60 1,00 X Sociaal woonproject 

Nieuw-kerken Wallenhofwijk 100 14 14 0,14 X drie gebieden, gemengd woonproject

Stadsrand Noord Clementwijk 700 174 174 0,34 X
700 energiezuinige woningen in een groen en 

autoluw gebied

Stadsrand Oost Rootputstraat 271 70 70 0,26

Watermolenwijk Watermolenwijk II 258 128 128 0,42 X

het bestaande grachtenstelsel vormt de basis 
voor dit gemengd woonproject

Nobels-Peelmanwijk Den Beenaert 41 93 93 93 0,69 X

gemengd woonproject Interwaas, SNMH, 
WLM

Stationswijk Paterssite 40 13 13 0,33 X

na sloop van klooster, 1/3 gemeenschappelijk 
wonen, 1/3 sociale huisvesting, 1/3 voor private 

partner

Bobijnhof 86 86 86 1,00 X

op het terrein van voormalige Stadsfeestzalen, 
groot sociaal huisvestingsproject (SNMH en WL)

VTS-site 59 20 20 0,36 X

op site van de Vrije Technische Scholen, 
duurzaam woonproject met uitbreiding van 

academie

Reynaertwijk Baenslandstraat 20 20 20 1,00 X Vervangingsbouw, gemend project

W. Griffithstraat 12 12 12 1,00 X Waren voorheen kantoren

Reynaertpark 4 4 4 1,00 X Waren voorheen kantoren

Elisabeth-wijk Waeslandiapark 71 12 12 0,17 X Gemengd project, 12 ADL woningen

Priester-agiewijk Lindenstraat/Antwerpse-steenweg 320 X Heropleving van een industriële site, 

Dahlia-Madeliefjesdreef 28 28 28 1,00 X twee woonblokken met 14 appartementen

Fabiolawijk Kriekepitte 45 45 45 1,00 X Sociaal woningsproject

Totaal projecten op (semi-)publieke gronden 1272 371 422 332 754 0,46

Totaal projecten op private gronden 662 28 82 82 0,12
TOTAAL 1934 371 504 332 836 0,38

Totaal Waarvan sociaal 
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Figuur 90: sociale projecten op gronden van (semi-)publieke en private gronden 

 

 

 

Figuur 91: ROP in eigendom van (semi-) publieke actoren waarop momenteel geen projecten zijn gepland 
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Actuele cijfers (2012-2017) tonen dat er voldoende inspanningen zijn geleverd door de actoren 
van het sociaal woonbeleid: 

- Uit bovenstaande tabel en figuren, leiden we af dat op gronden van (semi-)publieke 
actoren zijn 754 sociale eenheden gerealiseerd/gepland ofwel 0.45 % van het totaal 
aantal eenheden op deze gronden.  

- Op gronden van private actoren werden in dezelfde periode slechts 82 sociale 
eenheden gerealiseerd/gepland  

- De resterende onbebouwde gronden van (semi-)publieke actoren zijn: 

- Zeer beperkt (totaal slechts 9,7 ha) 

- Ofwel perifeer gelegen 

- Ofwel in gebruik als park, sportveld, kerkhof, bos,… 

 

Het is dus evenredig om in Sint-Niklaas het sociaal aanbod te verhogen op gronden van private 
actoren 

 

 Stap 4: Motiveren locatiekeuzes op private gronden 

In het volgende diagram wordt een beslissingsboom getoond. Aan de hand van deze 
beslissingsboom bakenen we gebieden af die in aanmerking komen voor nieuwe sociale 
woningen. Dit doen we aan de hand van zes stappen: 

- Ligt de projectzone in een woonbestemming? Ook woonuitbreidingsgebieden worden 
meegenomen. 

- Ligt de projectzone in een effectief overstromingsgevoelig gebied? 
- Ligt ze in een perifeer gebied? 
- Heeft ze een goede knooppunt- en voorzieningenwaarde?  
- Vormt de projectzone een grote aangesloten groep van percelen?  
- Liggen deze percelen binnen het lobbenstadmodel?   
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Figuur 92: Beslissingsboom voor het motvieren van locatiekeuzes op private gronden 
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 Stap 5: Onderzoek naar de ruimtelijke inpasbaarheid.  

Na het selectieproces en het doorlopen van de beslissingsboom blijven de projectzones over 
die in aanmerking komen voor het sociaal RUP. Op die projectzones kan het aanbod sociale 
woningen sterk verhoogd worden (bv. tot 1/3 van het project voor sociaal wonen). De 
richtdichtheden voor ontwikkeling die op deze geselecteerde projectzones van toepassing zijn 
hangen samen met de ligging, binnen of buiten de lobben en in buitengebied: goede of geen 
goede knooppuntwaarde. Al naargelang die dichtheden zal per project een bepaald aantal 
woningen vooropstaan. Ontwerpend onderzoek is dan aangewezen voor het uiteindelijk 
verdelen van de sociale last over de verschillende zones en voor het bekijken van de 
inpasbaarheid in het omliggende stedelijke/ruimtelijke weefsel.  

 

 Stap 6: Maatregelen in functie van de effectieve realisatie 

Voorafgaandelijk aan de vaststelling van het RUP moet de stad proberen een overeenkomst te 
sluiten met de grondeigenaars met betrekking tot  het realiseren van de sociale last. De stad 
heeft hiervoor een aantal overtuigingsargumenten:  

- De stad vormt de trekker in de globale en kwalitatieve ontwikkeling van de gronden 
- De eigenaars krijgen zekerheid over een min. densiteit van respectievelijk 50we/ha 

voor zover gronden gelegen zijn binnen de lobbenstad.  
- Bovendien is de verplichting tot de sociale last beperkt in de tijd.  

Indien er geen overeenkomst kan worden gesloten met de private eigenaars kan de stad (of 
VMSW) een onteigeningsplan opmaken:  

- Via een ‘onteigening ten algemene nutte’. 
- Dit onteigeningsplan wordt opgemaakt samen met het RUP of binnen een termijn van 

vijf jaar na de goedkeuring van het RUP. 
- In dat geval sluit de stad ook een overeenkomst met sociale woonorganisaties 

(realisatietermijn, aantal eenheden, etc.) 

De vereiste om de ‘sociale bestemming’ vastgelegd binnen het thematisch RUP sociaal wonen 
te beperken in de tijd fundeert de effectieve noodzaak en vlotte realisatie ervan. Dit wil 
zeggen dat als bijvoorbeeld binnen de 7 jaar na de goedkeuring van het RUP de procedure tot 
onteigening niet is opgestart, de verplichting vervalt om sociale woningen te realiseren binnen 
die zone. 
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14.2 Een ruimtelijk kader op verschillende schaalniveaus 
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GEWENSTE ONTWIKKELING

De wijk wordt reeds gekenmerkt door een hoge densiteit. Toekomstige verdichting situeert zich 
dus voornamelijk binnen het al bestaande weefsel en wordt bij voorkeur geconcentreerd binnen de 
lobben en, in functie van het anticiperen op verdere vergrijzing, ook binnen de straal van 500m rond de 
woonzorgcentra in de wijk zelf en de aanpalende wijk. Het nog te ontwikkelen project Gerdapark, gelegen 
op het oude voetbalveld van FC Gerda voldoet perfect aan deze voorwaarden en voorziet 28 bijkomende 
woongelegenheden. 
 
De vergrijzing in de wijk die zich verder doorzet verdient extra aandacht. Het nadenken over concrete 
acties ter ondersteuning van zorgontvankelijk wonen is voor deze wijk geen overbodige luxe. Een 
verbreding van het aanbod aan angepaste woningen voor ouderen is hier wenselijk, de nabijheid van twee 
woonzorgcentra speelt hierbij in het voordeel van de wijk. 

Nieuwe projecten binnen het bestaand patrimonium zijn mogelijk indien deze passen binnen de principes, 
aangezien de wijk reeds over een bovengemiddeld aandeel sociale woningen beschikt en er weinig ruimte 
is voor nieuwe bouwmogelijkheden. Het register onbebouwde percelen heeft immers weinig te bieden in 
deze wijk. Met slechts twee percelen, waarvan er één buiten de woonlob gelegen is, heeft het slechts een 
minimaal aandeel in het toekomstig woonaanbod. Door de combinatie van open en halfopen woningen in 
de wijk en het eerder lage aandeel appartementen voor een stedelijke woonomgeving is het aangewezen 
om bij de invulling van de nog onbebouwde percelen te opteren voor gestapelde woningen of compacte, 
geschakelde grondgebonden woningen. 

Centraal in de wijk tekent een conceptstudie een groene lob uit die wordt geïntegreerd in het  bestaande 
woonweefsel. Sint-Niklaas focust vooral op groene inrichtingsvoorstellen met een functionele invulling 
zoals bv. een speelroute, een fietsroute, water, stadslandbouw, en de verbinding met de bestaande groene 
ruimtes, het wonen, onthardingsmaatregelen, etc. en dit alles in samenspraak met de buurtbewoners. 

De Baenslandwijk bevindt zich in de stadskern van Sint-Niklaas net ten zuiden van het historische 
stadscentrum. De wijk wordt begrensd door  de Prinses Josephine-Charlottelaan (N7) in het zuiden, de 
Driegaaienstraat in het westen, de Pastoor De Meerleerstraat - Kongostraat in het noorden en de as 
Knaptandstraat -  Tereken in het oosten. 

De Baenslandwijk is een groene,residentiële woonwijk in de stadskern van Sint-Niklaas. Halfopen 
en gesloten grondgebonden ééngezinswoningen domineren het wijkbeeld. Er is een gemiddelde 
woningdichtheid van 14 woningen per hectare. Het aandeel oude woningen (van voor 1945) is er beperkt 
en ook het aandeel appartementen is er relatief laag. De wijk heeft een relatief hoog aandeel sociale 
huurwoningen vergeleken bij de meeste andere wijken in Sint-Niklaas. 

De wijk huisvest 4% van de Sint-Niklase huishoudens. Twee derden van de huishoudens in de wijk zijn 
kleine huishoudens van één of twee personen. Als we kijken naar de leeftijd zien we dat bijna één derde van 
de wijk wordt bevolkt door 60-plussers. Op de tweede en derde plaats komen de leeftijdscategorieën van 
41-60-jarigen en de 0-17-jarigen. 

Twee centraal gelegen speelpleintjes en parkbegraafplaats Tereken geven vorm aan de groene ruimte in de 
wijk. 

SITUERING
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Reeks1 Reeks2

REYNAERTWIJK
WIJK 2/19

totaal: 1.162 huishoudens (3,7 % van Sint-Niklaas)

0,7  km² 
0,8 % 

2.533 inwoners
3,4 % 

3.874 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

36,2 %
32,6 %

33,3 %
32,9 %

12,3 %
13,3 %

10,6 %
12,0 %

5,7 %
7,6 %

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5

17,9

11,7
14,5

28,2 27,6

Wijk Sint-Niklaas

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 3 0,61 3 0,61 1 0,04 1 0,04 0 0,00

totaal 3 0,61 3 0,61 1 0,04 1 0,04 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Baenslandstraat Vervangingsbouw 20A 20 20 20 I rand

te huur

b Driegaaienhoek/ 78 78 rand

Smisstraat
c W. Griffithstraat 12A 12 12 12 I rand

- S.Maczekpark te huur

d Reynaertpark 207 Voormalige kantoren van de SNMH 4A 4 4 4 I rand

te huur

TOTAAL 16 20 78 114 36

Nieuwbouw, met onderin de kantoren 
van SNMH
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1. secundair Freinetschool Villa 
Da Vinci

a. Baenslandstraat
b. Driegaaienhoek/Smisstraat
c. Griffith (gerealiseerd)
d. Reynaertpark 207  
     (gerealiseerd)

a
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0,4 km

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING

De afgelopen jaren werd in de wijk werk gemaakt van bijkomende woningen door projecten. Enkele 
projecten vonden ruimte voor wonen waar voorheen kantoren waren. In de W. Griffithstraat - S. 
Maczekpark, bijvoorbeeld, werden 12 bijkomende appartementen voorzien om het sociale huuraanbod 
in de wijk te vergroten. Ook het project Reynaertpark realiseerde intussen 4 bijkomende appartementen 
in het sociale huursegment. In de Baenslandstraat is men intussen ook 20 appartementen aan het 
ontwikkelen (inbreidingsproject). Het project gelegen aan de Driegaaienhoek-Smisstraat is nog te 
ontwikkelen, op die site worden 78 bijkomende woningen voorzien.

De projecten die men thans nog voor ontwikkeling bestemt zijn gesitueerd binnen de woonlobben (cf. 
Driegaaien), dit geldt echter niet voor het project in de Baenslandstraat dat intussen in ontwikkeling is. 
De bouwmogelijkheden uit het ROP zijn ruimtelijk goedgelegen (binnen de woonlobben) en bevatten 
nog enkele grote percelen. De wijk heeft nog potentie om verder gedifferentieerd te worden verdicht, 
waarbij compact en zorgontvankelijk wonen wordt vooropgesteld binnen de lobben, en waar mogelijk ook 
binnen de straal van 500m van het woonzorgcentrum in de buurt. De transitie naar een meer compacte 
woontypologie, die kan bestaan uit geschakeld en gestapeld wonen lijkt in de toekomst aangewezen. 
Zonder daarbij de ruimtelijke inpassing in de wijk uit het oog te verliezen.  

De vroegere Bormswijk en Reynaertpark werden samengevoegd tot de Reynaertwijk. De wijk bevindt 
zich nog net binnen de stadskern van Sint-Niklaas. De wijk wordt begrensd door de Prinses Josephine-
Charlottelaan (N7) in het noorden, de N16 in het oosten, de Kapelstraat en Smisstraat in het zuiden en door 
Driegaaienhoek in het westen. 

Van de totale bevolking van Sint-Niklaas wonen er 2 533  (3.4%) in de Reynaertwijk. Van hen is 28% ouder 
dan 60, en nog eens 28% tussen de 40 en de 60 jaar oud. Deze wijk telt hiermee meer 40-60-jarigen en 
60-plussers dan het Sint-Niklase gemiddelde. In totaal huisvest de wijk 1 162 huishoudens, waarvan meer 
dan een derde eenpersoonshuishoudens zijn, en nog eens een derde tweepersoonshuishoudens. Daarmee 
heeft de wijk minder grotere (3 persoons of meer) huishoudens dan gemiddeld in Sint-Niklaas. 

Het grootste deel van de wijk residentieel is (westelijk deel), al gaat in het oosten van de wijk veel 
ruimte naar het Waasland Shopping Center. De wijk wordt gekenmerkt door een eerder open 
bebouwingsstructuur. Open en halfopen bebouwing komt er het meest voor en woningen zijn er relatief 
groot in vergelijking met de gemiddelden van andere wijken in de stad. De wijk beschikt over verschillende 
groenzones die mee aan de basis liggen voor het open karakter van de wijk.
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KROONMOLENWIJK
WIJK 3/19

totaal: 1.595 huishoudens (5,1 % van Sint-Niklaas)

0,5  km² 
0,6 % 

3.586 inwoners
4,8 % 

7.698 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

41,7 %
32,6 %

28,3 %
32,9 %

11,4 %
13,3 %

8,8 %
12,0 %

7,7 %
7,6 %

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5

20,9

11,5

18,6

23,4
25,6

Wijk Sint-Niklaas

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 2 0,10 2 0,10 2 0,10 2 0,10 0 0,00

totaal 2 0,10 2 0,10 2 0,10 2 0,10 0 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Westerlaan/ Appartementen 16 A 16 16 I kern

Westerstraat (app)
b Rollierssite Onderzoek om een woonerf op de 80 80 I kern

locatie te maken

c O.L.-Vrouwstraat Residentie Christina met 13 app. 13A 13 13 0 I kern

d Jef Burmpark Park Colman met 38 appartementen, 38 A, 43 43 0 I kern 

6 woningen en 2 panden voor  6 W

zelfstandige beroepen 

e Hendrik Stadsvernieuwingsproject langs het 58 58 I kern

 Heymanplein groen en levendig plein, bib, super-

markt en ruimte voor lokale handelaars

f Steenbeekhof woonproject Citta bestaat uit twee 41 A 41 41 0 I kern

losstaande gebouwen

g Mgr. Stillemans nieuwbouwproject vlakbij de Grote 21 A 21 21 0 I kern

- straat (app.) Markt + 1 commerciële ruimte

h Pastoor de Appartementen 21 A 21 21 I kern 

Meerleerstraat (app)
TOTAAL 80 75 138 293 0
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Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

N

1. basisschool Broederscholen 
2. secundair Broederscholen
3. Jonatanschool (buitengewoon 
onderwijs)

straal van 500 m rond WZC

a. Westerlaan n°3/Westerstraat n°7 
     (gerealiseerd)
b. Rollierssite
c. O.L.V.-straat n°6
d. Jef Burmpark (gerealiseerd)
e. Hendrik Heymanplein
f. Steenbeekhof
g. Mgr. Stillemansstraat 
h. Pastoor de Meerleerstraat

a

b

c

d

e

f

g

h
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PROJECTEN
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GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING

De wijk valt nagenoeg volledig binnen de woonlobben, maar kent reeds een hoge densiteit. Het 
toekomstig woonaanbod zal voornamelijk gerealiseerd worden binnen projecten, aangezien er nog slechts 
2 onbebouwde percelen in de wijk gelegen zijn. 

De afgelopen jaren werden er in projecten al heel wat bijkomende woningen gerealiseerd, waarbij vooral 
het appartementenbestand werd vergroot. In de Westerlaan-Westerstraat werden 16 appartementen 
gerealiseerd. Het Jef Burmpark realiseerde 38 appartementen en 6 woningen. Ook in de Pastoor De 
Meerleerstraat werden 21 appartementen opgeleverd. 

Het toekomstige woonaanbod wordt echter geleverd door de projecten die in ontwikkeling zijn of diegene 
die nog te ontwikkelen zijn. In de Onze-Lieve-Vrouwstraat zijn 13 bijkomde wooneenheden in ontwikkeling. 
Het Steenbeekhof geeft vorm aan 41 appartementen en nog meer appartementen zijn in ontwikkeling in 
de Monseigneur Stillemansstraat (21 app.). Verder staan er bij het nog te ontwikkelen projecten nog 80 
woningen gepland op de Rollierssite en nog 58 aan het Hendrik Heymanplein. 

Bij het overlopen van het toekomstige aanbod valt op dat er niet wordt ingezet op het sociale segment 
van de woonmarkt, zelfs in de nog te ontwikkelen projecten worden geen sociale woningen voorzien. Het 
verhogen van het sociale aanbod blijft daarom op de agenda voor deze wijk. Voorts noodzaakt het relatief 
verouderde woonpatrimonium een upgrade, waarbij gekeken kan worden naar een meer engergiezuinig 
patrimonium dat daarenboven in functie van de vergrijzingsuitdaging ook beantwoord aan de principes 
van zorgontvankelijk wonen. 

De wijken Westerbuurt en De Castro werden samengevoegd tot 1 wijk: de Kroonmolenwijk. In het 
westen grenst de wijk aan de bedrijfsgebouwen van Scheerders-Van Kerchove. In het noordoosten 
wordt de wijk begrensd door de Grote Markt van Sint-Niklaas, in het zuiden door de as Pastoor de 
Meerleerstraat-Kongostraat en in het westen door de Aerschotstraat-Dalstraat-Hazewindstraat. De wijk 
omvat naast wonen een veelheid aan andere functies en voorzieningen zoals onderwijs, de wijk herbergt 
de Jonatanschool (Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs) en de lagere en  middelbare 
school Broederschool, openbare diensten (bibliotheek, politie, …) en het winkelgebied Centrum Zuid 
(Nieuwstraat, Hendrik Heymanplein en de Kokkelbeekstraat). De enige groenzone bevindt zich bij het 
historische Castrohof dat sinds 1971 werd erkend als beschermd monument. 

De wijk telt 3 586 inwoners, waarvan de helft ouder is dan 40, 26% is 60-plusser en 23% heeft een leeftijd 
tussen de 41 en de 60 jaar oud.  In de wijk zijn 1 595 huishoudens gevestigd, waarvan bijna 70% een- en 
tweepersoonshuishoudens betreft. De wijk heeft een kleine 10% eenpersoonshuishoudens meer dan 
gemiddeld elders in Sint-Niklaas.

In het noordelijke deel (vroeger Westerbuurt) is er een groot gebrek aan kwalitatieve openbare ruimte en 
publiek groen. Het zuidelijk deel (vroeger De Castro) beschikt over een duidelijk stedelijk profiel. Een heel 
klein deel van de bebouwing bestaat uit open of halfopen bebouwing. Je vindt er ook een groot aandeel 
woningen van voor 1945, waaronder heel wat woningen van hoge architecturale kwaliteit, maar waarvan 
heel wat woningen naar huidige normen voor energiezuinigheid onvoldoende scoren.
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ELISABETHWIJK
WIJK 4/19

totaal: 974 huishoudens (3,1 % van Sint-Niklaas)

0,4  km² 
0,4 % 

2.320 inwoners
3,1 % 

6.185 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

37,2 %
32,6 %

28,2 %
32,9 %

11,5 %
13,3 %

10,1 %
12,0 %

11,4 %
7,6 %
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%

leeftijd
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10,9

17,5

26,4
24,5

Wijk Sint-Niklaas

25,9

11,2

23,1 24,2

15,7

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 6 0,19 6 0,19 2 0,01 2 0,01 0 0,00

totaal 7 0,28 7 0,28 2 0,01 2 0,01 0 0,00

binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beideTotaal
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a Waeslandiapark Gemengd project, 12 ADL woningen 71 71 12 I kern

 door SNMH

b Koklenberghof Op de voormalige site van de 17 W 57 57 I kern

(Houtwerf) houtzagerij 40 W

TOTAAL 71 57 0 128 12
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a. Waeslandiapark
b. Koklenberghof 
     (Houtwerf)

b

a

0 0,1 0,2 km

1. basisschool Sint-Camillus 2. Assistentiewoningen 
Tuin van Myra
straal van 500m rond WZC

ONDERWIJS ZORG PROJECTEN
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Nagenoeg de hele wijk is gesitueerd binnen de woonlobben, waarbinnen het opdrijven van de densiteit 
zeker kan. Bijkomende wooneenheden worden voornamelijk gerealiseerd in projecten. De afgelopen jaren 
werden in het Waeslandiapark 71 woningen gerealiseerd, waarvan 12 ADL sociale assistentie woningen. 

Het project Koklenberghof (Houtwerf) is in ontwikkeling en zal 57 bijkomende woningen opleveren.
Ook het ROP biedt nog enkele mogelijkheden tot verdichting, waarbij gestapeld wonen als typologie zeker 
naar voor geschoven kan worden. 

Om goed te zijn zou de wijk het sociaal woonaanbod nog moeten verhogen. Daarnaast is het veelal 
verouderde woonpatrimonium en de eromheenliggende publieke ruimte aan een upgrade toe. Voor de 
nog te ontwikkelen en/of nieuwe woonprojecten vormt het voorzien van een kwalitatieve (semi-)private 
buitenruimte een belangrijk criterium. Het opwaarderen van de wijk is een specifiek werkpunt binnen het 
wijkrenovatieproject “De warmste wijk”. De focus van dit project is het renoveren en het reduceren van de 
CO2-uitstoot in de wijk. Het project verkreeg Europese subsidies via een Interreg 2 Zeeën project.

De Elisabethwijk is een wijk gelegen in de stadskern, ten noordoosten van de grote markt. De wijk wordt 
begrensd door de Truweelstraat in het westen, de Mercatorstraat en de Antwerpsesteenweg in het 
zuiden en door de Singel in het noordoosten. De wijk ontstond in het interbellum en kent een duidelijk 
stedenbouwkundig patroon van assen en pleintjes die het niveau van het individuele bouwblok overstijgt. 
Het merendeel van de woningen dateert van voor 1945. Ondanks de twee centrale pleintjes, heeft deze 
wijk een gebrek aan kwalitatieve groenvoorzieningen en speelruimte. 

In de Elisabethwijk wonen  2 320 inwoners (3.1% van de Sint-Niklase bevolking). Opgesplitst naar leeftijd 
valt op dat de wijk een relatief hoog aandeel 0-17 jarigen heeft en 27-40 jarigen, t.o.v. het Sint-Niklase 
gemiddelde. Het aandeel ouderen (60-plussers) is dan weer veel lager dan gemiddeld. De wijk huisvest 
974 huishoudens, waarvan het merendeel eenpersoons- (37%) of tweepersoonshuishoudens (28%) zijn. 
Opvallend is dat het aandeel grote gezinnen (5/meer personen) aanzienlijk groter is dan gemiddeld in Sint-
Niklaas. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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FABIOLAWIJK
WIJK 5/19

totaal: 1.590 huishoudens (5,1 % van Sint-Niklaas)

0,5  km² 
0,6 % 

3.187 inwoners
4,3 % 

5.929 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

44,7 %
32,6 %

29,3 %
32,9 %

10,8 %
13,3 %

8,7 %
12,0 %

4,7 %
7,6 %
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Wijk Sint-Niklaas
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29,2

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 11 2,35 11 2,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00

totaal 11 2,35 11 2,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Kleine 22 A 22 22 22 U rand

Breedstraat (app.)
b Kriekepitte Sociaal woningsproject 45 A 45 45 45 V rand

c Hertjen 31 31 U rand

TOTAAL 0 98 0 98 67

22 sociale appartementen voor verhuur 
aan SVK
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Een groot deel van de wijk ligt binnen de woonlobben en heeft nog ruimtelijk wenselijk 
verdichtingspotentieel. Het ROP en enkele projecten kunnen geven vorm aan het toekomstig 
woonaanbod. Bovendien is het sociale woonaanbod in de wijk zo goed als onbestaande. Hieraan kan in de 
projecten en op de onbebouwde percelen een antwoord op geboden worden. 

Het ROP bevat nog verscheidene grote private onbebouwde percelen gelegen binnen de woonlob die 
samengeteld corresponderen met een oppervlakte van 2.35 ha. 

Meerdere projecten zijn in ontwikkeling in de Fabiolawijk, allen gelegen binnen de woonlob. In de 
Kleine Breedstraat worden 22 sociale appartementen bijgebouwd en ook in het project Kriekepitte 
worden 45 appartementen ontwikkeld, zij het dan sociale appartementen. In het Hertjen worden nog 31 
wooneenheden ontwikkeld. 

Een gerichte verdichting is wenselijk binnen de woonlob, waarbij het sociale segment niet mag vergeten 
worden. Verschillende woningtypologieën kunnen in de wijk worden ingezet voor verdere verdichting 
met oog voor de ruimtelijke inpassing in de huidige bebouwingsstructuur: compact grondgebonden en 
geschakeld of gestapeld. 

De Fabiolawijk bestaat uit de vroegere wijken Fabiolapark en het noordelijk deeltje van de wijk Stadsrand 
Zuid. De Fabiolawijk situeert zich in het zuidoosten van de stadskern van Sint-Niklaas. Ze wordt in het 
westen begrensd door de N16, in het noorden door de N70, in het oosten door Hertjen en Houten Schoen 
en in het zuiden door het industriepark Noord. 

Deze wijk heeft slechts een kleine oppervlakte (0,5 km²). De wijk telt 3 187 inwoners (4% van de Sint-
Niklase bevolking). De oudste leeftijdscategorieën zijn het sterkst vertegenwoordigd: 29% van de inwoners 
is ouder dan 60, en 27% is tussen de 41 en 60 jaar. De wijk biedt een thuis aan 1 590 huishoudens, waarvan 
het merendeel één- of tweepersoonshuishoudens zijn (resp. 45% en 29%).  

In het noorden bevindt zich het Koningin Fabiolapark, een site met 5 grote appartementsblokken die sterk 
het beeld bepalen. Het woonaanbod van de wijk bestaat voor een groot deel uit appartementen, maar ook 
halfopen en open bebouwing komt voor in de wijk. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

NOBELS-PEELMANWIJK
WIJK 6/19

totaal: 1.473 huishoudens (4,7 % van Sint-Niklaas)

0,7  km² 
0,8 % 

3.378 inwoners
4,5 % 

4.944 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

38,3 %
32,6 %

30,5 %
32,9 %

10,6 %
13,3 %

9,4 %
12,0 %

9,5 %
7,6 %
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20,2
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20,4

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 4 0,15 4 0,15 1 0,03 1 0,03 0 0,00

totaal 5 0,20 5 0,20 1 0,03 1 0,03 0 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Den Beenaert gemengd woonproject Interwaas, 93 A 134 134 93 I kern 

SNMH, WLM /41 W

b Filteint woonproject op wandelafstand van 102 A 93 66 159 32 I kern

Landbouwers- de Grote Markt op de vroegere site / 18W

straat van textielfabriek Filteint

TOTAAL 227 66 0 293 125
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SITUERING

GEWENSTE ONTWIKKELING

Een groot deel van De Nobels-Peelmanwijk is gesitueerd in de woonlobben, zowel in het westen als in het 
oosten. Bovendien is de nabijheid van twee woonzorgcentra voor de zuidelijke delen van de woonlobben 
in de wijk een voordeel. Het centrum-noorden van de wijk wordt gekenmerkt door bedrijvigheid en valt 
buiten de te verdichten woonlobben. Mogelijkheden voor verdere verdichting worden gevormd door de 
onbebouwde percelen (ROP) en enkele grote projecten. 

Alle percelen uit het ROP zijn gelegen binnen de woonlobben, en dus ruimtelijk wenselijk om te verdichten.  
Recent werd het project Den Beenaert gerealiseerd, dit leverde 93 appartementen en 41 woningen op. 
Van de 134 bijkomende woningen in totaal, zijn 93 wooneenheden sociaal. Ook het project Filteint werd 
al grotendeels gerealiseerd. Dit project leverde reeds 93 bijkomende wooneenheden en heeft er nog 
66 in ontwikkeling. Van de in totaal 159 wooneenheden zijn er 32 sociaal voor verhuur aan SVK. Deze 
bijkomende wooneenheden liggen binnen de woonlobben en zijn daarmee goed bereikbaar en tellen 
genoeg voorzieningen. Ook het sociale aanbod werd met deze projecten stevig verhoogd in de wijk. 

De hoge bouwdensiteit van de wijk (binnen de lobben) laat verder verdichten zeker toe, maar de ruimtelijke 
inpasbaarheid dient wel gerespecteerd te worden. Verschillende woontypologieën kunnen hier door elkaar 
voorkomen, zowel compact grondgebonden, geschakeld of gestapeld wonen. 

Verder blijft het nodig om de opwaardering van het bestaande woningpatrimonium te stimuleren. 

De Gazometer-Driekoningenwijk onderging een naamsverandering en werd de Nobels-Peelmanwijk. 
Deze wijk ligt in het noorden van de stadskern van Sint-Niklaas en wordt in het zuiden begrensd door de 
spoorlijn en de Spoorweglaan (R42), in het westen door de Plezantstraat (N403), in het noorden door de 
Heistraat en in het oosten door de Driekoningenstraat. 

De wijk zelf kent weinig structuur en een heterogene bebouwing. Enkele grootschalige functies zijn 
gehuisvest in de wijk zoals het gerechtsgebouw, de brandweer en een lokaal bedrijventerrein. Verder ligt 
de kleuter- en lagere school De Fontein ook in deze wijk. 

De Nobels-Peelmanwijk heeft een kleine oppervlakte (0,7 km²) en telt 3 378 inwoners. De wijk heeft een 
hoge bevolkingsdichtheid (4944 inwoners/km²). De grootste leeftijdscategorie onder de inwoners van de 
wijk is de categorie van 41- tot 60-jarigen (25%) . Maar opvallender is dat de wijk relatief meer inwoners 
uit de jongste categorieën telt dan gemiddeld in Sint-Niklaas. De Nobels-Peelmanwijk biedt een thuis aan 
1 473 huishoudens, waarvan de overgrote meerderheid eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens zijn 
(resp. 38% en 31%). De wijk telt ook relatief gezien meer vijf- of meerpersoonshuishoudens dan gemiddeld 
in Sint-Niklaas. 

Verder bestaat de wijk uit een relatief verouderd woningpatrimonium met een groot aantal woningen die 
dateren uit het interbellum. De wijk heeft een gebrek aan voldoende groenvoorzieningen en speelzones.
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ROP

KLOOSTERLAND
WIJK 7/19

totaal: 874 huishoudens (2,8 % van Sint-Niklaas)

0,3  km² 
0,4 % 

1.798 inwoners
2,4 % 

5.610 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

40,9 %
32,6 %

34,0 %
32,9 %

10,5 %
13,3 %
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aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 2 0,12 2 0,12 1 0,07 1 0,07 0 0,00

totaal 2 0,12 2 0,12 1 0,07 1 0,07 0 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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De wijk Groot Kloosterland werd omgedoopt tot Kloosterland, maar op deze naamsverandering na 
veranderde er niets aan de wijk. De wijk bevindt zich ten noorden van het station van Sint-Niklaas. In het 
noorden wordt de wijk begrensd door de Begijnenstraat, in het oosten door Vijfstraten (N451) en in het 
westen door de Driekoningenstraat. De wijk Kloosterland herbergt ook enkele (grootschaliger) functies, 
waaronder de basisschool de Tovertuin, beurs- en evenementenhal ‘t Bau-huis, en het vroegere stedelijke 
slachthuis dat op 1 januari 2011 zijn deuren sloot. Kloosterland is een wijk met overwegend aaneengesloten 
bebouwing. 

Kloosterland telt 1 798 inwoners (2 % van de Sint-Niklase inwoners) die grotendeels te situeren vallen 
binnen de oudste twee leeftijdscategorieën. De wijk is dus onderhevig aan een sterke vergrijzing. De 
wijk telt met 29% 60-plussers relatief meer ouderen dan gemiddeld in Sint-Niklaas; binnen de categorie 
van 41- tot 60-jarigen valt 26% van de inwoners. De wijk telt relatief minder inwoners in de jongere 
leeftijdscategorieën. In de wijk wonen 874 huishoudens, waarvan het overgrote deel (75%) een-en 
tweepersoonshuishoudens zijn (resp. 41% en 34%). 

De wijk heeft een heterogeen bebouwingspatroon waarbij zowel halfopen, open als aaneengesloten 
bebouwing voorkomt. 

Op een smalle centraalgelegen noord-zuidgerichte strook na valt de hele wijk binnen de woonlobben, 
en zelfs binnen de 500m van nabijgelegen woonzorgcentra wat interessant is om de uitdagingen op 
vlak van vergrijzing van antwoord te dienen. De wijk krijgt hierdoor opportuniteiten voor verdichting. 
Ontwikkelingsmogelijkheden zijn er via het ROP en projecten. 

Het ROP biedt niet zo veel toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Er zijn slechts nog twee 
onbebouwde gronden, maar wel relatief groot en goed gelegen. 
Het nog te ontwikkelen project Stationsomgeving Noord, nagenoeg volledig gelegen binnen de 
woonlobben en grotendeels binnen de 500m straal van een woonzorgcentrum, biedt de meeste 
mogelijkheden tot verdichting. De stationsomgeving in Sint-Niklaas vormt, net als in vele andere 
steden, een breukzone in de stad. De lineaire spoorweginfrastructuur creëert niet alleen een fysieke 
barrière tussen de voorstad en het stadscentrum, het noorden en het zuiden. Er is er ook een sterk 
contrast tussen de stationsomgeving aan de stadszijde en wat tot voor kort leek te worden beschouwd 
als de minderwaardige achterkant. De vraag hoe het station en de bijhorende infrastructuur niet langer 
scheidend maar verbindend kan werken staat centraal in de conceptstudie over het gebied. In februari 
2017 werd een open participatiemarkt gehouden voor de nieuwe invulling van de stationsomgeving. Er 
wordt een nieuw voorstel gedaan, met behulp van een studiebureau voor de opmaak van het masterplan 
Stationsomgeving Noord en van een participatiebureau voor opmaak en uitvoering van een communicatie-
en participatiestrategie. Het is tevens ook een van de weinige plaatsen in de wijk waar het sociale aanbod 
nog kan worden verhoogd. 

Aangezien bereikbaarheid centraal staat en de wijk nabij het station en binnen de lobben ligt, levert dit 
de wijk een groot verdichtingspotentieel; de gewenste dichtheden liggen zouden duidelijk hoger moeten 
zijn dan vandaag het geval in de wijk. Het project Stationsomgeving Noord zal een centrale rol spelen 
in dit verdichtingsverhaal.  Verschillende woontypologieën kunnen vorm geven aan deze verdichting 
en ook de kwalitatieve buitenruimte is daarbij van essentieel belang. Zowel gestapelde en geschakelde 
woontypologieën bieden immers een gedifferentieerd antwoord op de nood aan een meer diverse 
bevolkingssamenstelling en huishoudenspatroon.

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

PRIESTERAGIEWIJK
WIJK 8/19

totaal: 1.536 huishoudens (4,9 % van Sint-Niklaas)

1  km² 
1,1 % 

3.693 inwoners
5,0 % 

3.877 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

34,0 %
32,6 %
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aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 2 0,24 0 0,00 1 0,10 0 0,00 1 0,14

Privé eigendom 4 0,20 2 0,03 1 0,02 1 0,02 2 0,17

totaal 6 0,44 2 0,03 2 0,12 1 0,02 3 0,31

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Breedstraat (app) Appartement 10A 10 10 I kern

b Lindenstraat/ Heropleving van een industriële site, 320 320 I kern

Antwerpsesteenweg
c De Weverij interessante mix van appartementen, 16W 210 210 I kern

assistentie-flats en éénsgezinswoningen 144 A

49 ASS

d Dahlia- twee woonblokken met 14 appartementen 28 A 28 28 28 V kern

Madeliefjesdreef woonproject van SNMH

e Brugsken (app) Appartementen 10A 10 10 I rand

TOTAAL 48 210 320 578 28
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De afgelopen jaren werden al heel wat bijkomende woningen en appartementen gerealiseerd. De 
projecten in de Breedstraat en in het Brugsken voorzagen elk in 10 bijkomende appartementen. Het project 
in de Dahlia-Madeliefjesdreef leverde nog eens 28 sociale appartementen op.

Verder is het project de Weverij in ontwikkeling, het is een reconversie project dat een verwaarloosde 
industriële site omzet naar een kwalitatieve nieuwe woonwijk met een groen buurtpark met oog voor 
zijn historisch verleden. Het is een gemengd project dat een mix levert van appartementen (144), 
assistentieflats (49) en ééngezinswoningen (16). Het project levert in totaal 210 bijkomende woningen op. 

Toekomstige ontwikkelingen worden gebundeld binnen de woonlobben en binnen de straal van 500m 
van de nabije woonzorgcentra. Een groot deel, het centrale deel, van de wijk valt op die manier buiten het 
wenselijk te verdichten gebied (buiten de woonlob). 
Het project Lindenstraat-Antwerpsesteenweg is ruimtelijk wel zeer interessant gelegen en voldoet 
aan deze voorwaarden. Het is een groot nog te ontwikkelen reconversieproject waarbij 320 woningen 
gerealiseerd kunnen worden. 

Het ROP biedt minder ruimtelijk wenselijke mogelijkheden, een aantal percelen vallen immers buiten 
de woonlob. Het heterogene karakter van de wijk levert gevarieerde woontypologieën op om verder te 
verdichten. Al afhankelijk van de schaal van het project of van het perceel zijn compact geschakeld of 
gestapelde woningtypologieën wenselijk. 

De Priesteragiewijk werd samengevoegd met de vroegere wijk Lindenstraat. De wijk bevindt zich in de 
stadskern ten oosten van het centrum. In het oosten grenst de wijk aan De Singel, in het zuiden aan de 
Prins Boudewijnlaan (N 70), in het westen door het Brugsken-Azalealaan-Lamstraat en in het noorden door 
Antwerpsesteenweg. Binnen de relatief residentiële wijk bevinden zich ook enkele basis- en secundaire 
scholen. 

In de Priesteragiewijk wonen 3 693 inwoners (5% van de Sint-Niklase bevolking). Splitsen we de 
bevolking uit naar leeftijdscategorieën dan valt op dat de jongere leeftijdscategorieën net iets meer dan 
gemiddeld vertegenwoordigd zijn in de wijk, terwijl de 40-60 jarigen of de 60-plussers net iets minder 
vertegenwoordigd zijn dan gemiddeld in Sint-Niklaas. De wijk huisvest 1 536 huishoudens (5 % van alle 
huishoudens in Sint-Niklaas). De een- en tweepersoonshuishoudens zijn het grootst in aantal (resp. 34% 
en 30%). De andere huishoudens schommelen rond het Sint-Niklase gemiddelde, wel komen nog net iets 
meer dan gemiddeld grote huishoudens voor in de wijk (vijf of meer personen). 

De priesteragiewijk werd opgebouwd in de jaren 1950 en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
arbeidershuisjes in een verder groene woonomgeving. Een groot aandeel van het woonaanbod van de 
wijk is sociaal. Het meest noordelijke gedeelte, de vroegere wijk Lindenstraat, heeft een veel heterogener 
karakter door de aanwezigheid van bedrijfsterreinen en volkstuintjes.

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

MOERLANDWIJK
WIJK 9/19

totaal: 735 huishoudens (2,3 % van Sint-Niklaas)

0,5  km² 
0,6 % 

1.834 inwoners
2,5 % 

3.750 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

50,3 %
32,6 %

25,1 %
32,9 %

8,9 %
13,3 %

6,6 %
12,0 %

6,1 %
7,6 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0-17 18-26 27-40 41-60 61+

Reeks1 Reeks2

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5

Wijk Sint-Niklaas

14,3
9,5

16,3
18,7

41,3

20,8

10,9

17,5

26,4 24,5

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 2 0,03 2 0,03 2 0,03 2 0,03 0 0,00

totaal 2 0,03 2 0,03 2 0,03 2 0,03 0 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Veldstraat/Kalkstraat slotklooster wijkt voor assitentie 37 ass 75 75 V kern

woningen voor senioren en flats, /5 W

 huizen voor de particuliere markt /33 A

b Walburgstraat/ 30 30 I kern

Kalkstraat
TOTAAL 0 75 30 105 0
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5. Algemeen Psychiatrisch 
Ziekenhuis
6. Algemeen Ziekenhuis Nikolaas
7. Woonzorgcentrum De Spoele
8. Woonzorgcentrum De Plataan
9. Woonzorgcentrum De Ark
10. Serviceflats De Priesteragie
straal van 500 m rond WZC
 

Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

N

1. secundair Sint-Carolus
2. lager, secundair en buiten-
gewoon onderwijs Berkenboom
3. hoger onderwijs Odisee  
campus Waas
4. VCLB Waas en Dender
 

a. Veldstraat/Kalkstraat
b. Walburgstraat/Kalkstraat

a

b

0 0,1 0,2 km

ONDERWIJS ZORG PROJECTEN

onbebouwde percelen

woonlob (max. 300m van woonas)

publiek eigendom
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bushaltes
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De wijk wordt gekenmerkt door een hoge densiteit, wat zeker niet stoort gezien de ligging binnen het 
lobbenstadmodel en de nabijheid van woonzorgcentra. Nieuwe ontwikkelingspotentieel voor de wijk 
wordt geboden door projecten, aangezien de mogelijkheden voor verdichting door het ontwikkelen van de 
onbebouwde percelen uit het ROP zijn erg beperkt (2 relatief kleine percelen).

Het project in de Veldstraat/Kalkstraat voorziet 37 bijkomende assistentiewoningen voor ouderen, 33 
appartementen en 5 woningen voor de particuliere markt. Het realiseren van dit project ging begin 2018 
van start. Een tweede project gelegen in de Walburgstraat/Kalkstraat zal voorzien in 30 bijkomende 
wooneenheden. Door de hoge densiteit en de centrale ligging en voorzieningen in de wijk zijn de gewenste 
woontypologieën gestapeld wonen of compact grondgebonden wonen. Wanneer er op de huidige 
ziekenhuiscampus (Campus Moeland) ruimte vrijkomt zou dit ook interessante verdichtingsmogelijkheden 
bieden voor nog bijkomende woningcapaciteit, naast bijkomende ruimte voor groen en andere functies en 
voorzieningen. 

De wijk wordt gekenmerkt door een sterke vergrijzing die extra aandacht vraagt. Bij nieuwe 
ontwikkelingen zou de focus op het zorgontvankelijk wonen in de nabijheid van de woonzorgcentra niet 
mogen ontbreken. Een bijkomde stimulans of verankering van het zorgontvankelijk wonen dringt zich op. 
Om het evenwicht in de woonwijk te bewaren is het daarnaast ook aangewezen om het 
woningpatrimonium verder te differentiëren waar mogelijk, zodat ook naar leeftijd en huishoudenstype 
meer variatie bereikt wordt en bijvoorbeeld jonge gezinnen hun weg vinden naar deze sterk vergrijsde wijk. 

De Moerlandwijk situeert zich in het hart van Sint-Niklaas. De wijk wordt begrensd door de Grote 
Markt en het stadspark in het westen en in het oosten door de Lamsstraat. De wijk dankt zijn naam aan 
het Moelandkasteel, waar nu het AZ Nikolaas is gevestigd. In de Moerlandwijk is een hogeschool- en 
ziekenhuiscampus gelegen. Verder zijn op de campus naast het AZ Nikolaas ook een rusthuis, het OCMW, 
de basisschool en het technisch instituut Sint-Carolus, de katholieke hogeschool Sint-Lieven en het 
sportcomplex de ‘Witte Molen’ gelegen. 

De wijk huisvest 1 834 inwoners of 2.5% van de Sint-Niklase bevolking. Het grootste deel van de inwoners 
is ouder dan 60 jaar (41% van de inwoners van de wijk). De wijk wordt gekenmerkt door een groot aandeel 
een- en tweepersoonshuishoudens. Van de in totaal 735 huishoudens (2.3 % van Sint-Niklase huishoudens) 
zijn de helft eenpersoonsgezinnen en een kwart tweepersoonsgezinnen. 

De Moerlandwijk is een dichtbevolkte wijk met bijna uitsluitend aaneengesloten bebouwing, waarvan 
een groot deel appartementen. Naast een woonfunctie zijn echter ook andere (grootschaliger) functies 
aanwezig zoals (hoger) onderwijs, zorg, recreatie en openbare diensten. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

PARK EN LAAN
WIJK 10/19

totaal: 1.493 huishoudens (4,7 % van Sint-Niklaas)

0,6  km² 
0,7 % 

3.534 inwoners
4,8 % 

6.154 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

36,3 %
32,6 %

29,5 %
32,9 %

13,1 %
13,3 %

9,3 %
12,0 %

8,9 %
7,6 %
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Wijk Sint-Niklaas

22,4

11,8

18,8

23,7 23,3

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publiek eigendom 2 0,35 2 0,35 2 0,35 2 0,35 0 0,00

Privé eigendom 3 0,17 3 0,17 3 0,17 3 0,17 0 0,00

totaal 5 0,51 5 0,52 5 0,51 5 0,52 0 0,00

Totaal binnen woonlob) max 500m van wzc beide geen van beide
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a Kokkelbeekplein vervallen fabriekspanden ruimen baan 45 A 45 45 0 V kern

voor het Koning Nobel-project 

b Knaptandstraat (app) Appartementen 23 A 23 23 I kern

TOTAAL 23 45 0 68 0
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N
Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

1. secundair Forum Da Vinci
2. basisschool De Watertoren
3. secundair Vrij Technische   
    school CLW
 
 

a. Kokkelbeekplein
b. Knaptandstraat (gerealiseerd)

a

b

0 0,2 0,4 km

4. Woonzorgcentrum 
Heilig-Hart Tereken
straal van 500m rond WZC

ONDERWIJS ZORG PROJECTEN

onbebouwde percelen

woonlob (max. 300m van woonas)

publiek eigendom
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0,4 km

Nieuwe woonontwikkelingen komen voornamelijk uit projecten, maar ook het ROP biedt nog 
ontwikkelingskansen. 

De afgelopen jaren werden in de Knaptandstraat 23 appartementen gerealiseerd. In het project aan 
het Kokkelbeekplein ruimen vervallen fabriekspanden baan voor het Koning Nobelproject, waarbij 45 
appartementen worden gerealiseerd. 

Het ROP biedt nog verdichtingsmogelijkheden binnen de woonlobben ter hoogte van het Kokkelbeekplein, 
maar aangezien deze percelen het plein vorm geven kunnen ze niet in acht genomen worden voor 
verdichting. 
Bij nieuwe ingrepen in het woonweefsel is het wenselijk om het bestaande karakter van de woonwijk 
te respecteren. In de straten met een hoge woningdichtheid en vaak lage woningkwaliteit kunnen 
mogelijkheden tot vervanging of renovatie worden onderzocht. 

Ten opzichte van de oude wijkindeling verliest de nieuwe Park en Laan wijk een deel aan de Moerlandwijk. 
De wijk wordt doormidden gesneden door de parklaan (N16). In het zuiden wordt de wijk begrensd door 
de Koningin Astridlaan (N70), in het westen door de as Knaptandstraat-Tereken en  in het oosten door de 
Moerlandstraat - Brugsken. Het stedelijk zwembad bevindt zich ook in de wijk. 

In de wijk wonen 3 534 inwoners (5% van de Sint-Niklase bevolking) en de wijk heeft een hoge 
bevolkingsdichtheid. De inwoners zijn tamelijk goed gespreid over de verschillende leeftijdscategorieën. 
De wijk heeft net iets meer inwoners in de jongere leeftijdcategorieën dan gemiddeld in Sint-Niklaas. 22% 
van de inwoners is 0 tot 17 jaar, 12% is 18 tot 26 jaar oud en 19% is 27 tot 40 jaar oud. De wijk biedt een 
onderkomen aan 1 493 huishoudens, waarvan een groot aandeel een- en tweepersoonshuishoudens (resp. 
36% en 30%). Nog opmerkelijk is dat iets meer dan gemiddeld vijf- of meerpersoonshuishoudens huizen in 
de wijk. 

De wijk rondom de Parklaan is een gemengde, multifunctionele wijk met zeer uiteenlopende woonmilieus 
en een dens bebouwingspatroon.  

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

STATIONSWIJK
WIJK 11/19

totaal: 2.473 huishoudens (7,9 % van Sint-Niklaas)

0,6  km² 
0,8 % 

5.094 inwoners
6,9 % 

7.932 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

48,6 %
32,6 %

26,0 %
32,9 %
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13,3 %
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Wijk Sint-Niklaas

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

totaal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Paterssite na sloop van klooster, 1/3 40W 40 40 13 I kern

gemeenschappelijk wonen, 1/3 sociale 

huisvesting, 1/3 voor private partner

b Bobijnhof op het terrein van voormalige Stadsfeest- 86 A 86 86 86 I kern 

zalen, groot sociaal huisvestingsproject

 (SNMH en WL)

c Stationsproject 41 41 I kern

fase 2
d Stationsstraat 16 16 I kern

 112-122
e VTS-site op site van de Vrije Technische Scholen 63 63 20 I kern

duurzaam woonproject met

 uitbreiding van academie

f Stationsstraat stijlvol pand aan de Grote Markt 3 W 15 15 0 I kern

(Hof 17) (vroeger VDAB) /12 A

TOTAAL 142 79 40 261 119
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N
Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

1. basisschool OLVP 
2. Sint-Jozef Klein Seminarie
3. Lagere school Heilige Familie
4. Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten 

 

5. Woonzorgcentrum Het Hof
6. Serviceflats De Goudbloem
7. Serviceflats Huize Neri
8. Serviceflats Ennea
straal van 500 m rond WZC

a. Paterssite
b. Bobijnhof (gerealiseerd)
c. Stationsproject fase 2  (ger.)
d. Stationsstraat 112-122
e. VTS-site 
f. Stationsstraat (Hof 17)

b
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De Stationswijk valt volledig binnen de woonlobben, wat wil zeggen dat verdichting ruimtelijk haalbaar 
is. Verder geldt voor het grootste deel van de wijk dat woonzorgcentra binnen de 500m liggen. Die 500m 
straal van woonzorgcentra is tevens een leidraad voor het prioritair verder verdichten om de uitdagingen 
op vlak van vergrijzing te kunnen opvangen. Ontwikkelingsmogelijkheden liggen voornamelijk in 
projecten, het ROP telt immers geen onbebouwde percelen meer in de wijk.

De afgelopen jaren werden verschillende projecten afgerond. In het project Bobijnhof realiseerden de 
Waasse Landmaatschappij en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting  86 sociale appartementen 
op de terreinen van de voormalige stadsfeestzalen. Het Stationsproject (fase 2) leverde 41 woningen op. 
Tot slot leverde Hof 17 in de stationsstraat 15 wooneenheden op. Verder zijn er nog verschillende projecten 
in ontwikkeling. Het project in de Stationsstraat (112-122) ontwikkelt nog 16 wooneenheden en het project 
op de VTS-site zal nog 63 wooneenheden realiseren, waarvan er 20 sociaal zijn. De paterssite is een project 
dat nog te ontwikkelen is, het zou nog 40 bijkomende woningen realiseren, waarvan er 13 sociaal zijn. 
Binnen de wijk werden in de projecten reeds heel wat inspanningen geleverd om het sociale aanbod te 
vergroten. Gestapelde, geschakelde en compacte grondgebonden woontypologieën zijn binnen deze 
projecten mogelijk, mits ze ruimtelijk worden ingepast in het al dense bestaande woonweefsel. 

De Stationswijk ligt in de stadskern net ten zuiden van het station van Sint-Niklaas. In het zuiden valt de 
Grote Markt nog binnen de wijk en vormt de Ankerstraat de grens. De wijk vormt het winkelhart van de 
stad met de Stationstraat als centrale winkelas. De wijk bevat verder veel cultuur: bioscoop, concertzaal, 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Stadsschouwburg, STeM: Stedelijk Museum, een lagere school 
en twee secundaire scholen: OLVP en SJKS. In het westen van de wijk bevindt zich een woonzorgcentrum 
en in het zuiden zijn er enkele  serviceflatgebouwen. 

De wijk telt 5 094 inwoners en heeft een hoge bevolkingsdichtheid (7 932 inw./km²). Het grootste deel 
van de inwoners  zijn 60-plussers (26%) en 41-tot 60-jarigen (24%). De wijk huisvest 2 473 huishoudens, 
waarvan het merendeel een- en tweepersoonshuishoudens zijn (resp. 49% en 26%). 

De stationswijk is een negentiende-eeuwse wijk met woningen van grote architecturale en 
stedenbouwkundige kwaliteit. De wijk wordt gekenmerkt door een relatief dense bebouwingsstructuur, 
met een groot aandeel appartementen.

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

WATERMOLENWIJK
WIJK 12/19

totaal: 1.436 huishoudens (4,6 % van Sint-Niklaas)

1,6  km² 
1,8 % 

3.385 inwoners
4,6 % 

2.183 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

32,6 %
32,6 %

31,4 %
32,9 %

14,1 %
13,3 %
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12,0 %
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Wijk Sint-Niklaas

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 9 0,50 2 0 0,00 0 0,00 1 0,41

totaal 9 0,50 2 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,41

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Watermolenwijk II het bestaande grachtenstelsel vormt de 155 74 229 128 U rand

basis voor dit gemengd woonproject 

TOTAAL 155 74 0 229 128
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Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

a. Watermolenwijk II

a

0 0,2 0,4 km

1

1. basisschool OLVP Water- 
molendreef

ONDERWIJS ZORG PROJECTEN

onbebouwde percelen
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In het noorden en noordoosten van de wijk is een uitloper van de woonlobben gelegen. Daarbinnen is 
verdichten ruimtelijk wensen. Maar kijken we naar de onbebouwde percelen (ROP) of de projecten dan 
zien we dat een groot deel van die ontwikkelingsmogelijkheden niet binnen die woonlob gesitueerd zijn. 

Het merendeel van de onbebouwde percelen is gelegen buiten de woonlob en zou dus idealiter niet 
aangesneden worden voor verdichting. Waar ze wel binnen de woonlob vallen, is compact grondgebonden, 
geschakeld of gestapeld wonen wenselijk, met oog voor de ruimtelijke inpassing binnen de bestaande 
woonomgeving. 

Het reeds grotendeels gerealiseerde project Watermolenwijk II leverde intussen 155 woningen op, en heeft 
er nog 74 in ontwikkeling. Van de in totaal 229 bijgekomen woningen zijn er 128 sociaal. Het project is 
echter ruimtelijk minder goed gelegen en valt niet binnen de woonlob. 

Bij toekomstige ontwikkelingen dient naast het compacter wonen en het levenslang wonen ook vooral het 
diversifiëren van het woonaanbod indachtig gehouden te worden. 

De Watermolenwijk bevindt zich tussen de stedelijke wijken en het buitengebied van Sint-Niklaas in. 
Deze wijk bevindt zich ten noorden van de spoorlijn Antwerpen-Gent en de Guido Gezellelaan (N41) en 
ten westen van de as Kleibeekstraat-Plezantstraat (N403). In het noordenwesten wordt de wijk begrensd 
door de Pijkedreef. De eerder residentiële woonwijk heeft in het noorden nog heel wat open ruimte en 
in het zuiden een sociale woonwijk bestaande uit sociale koopwoningen. De grotere infrastructuren in 
de wijk bestaan uit de sportterreinen Puyenbeke, het zwembad, het waterzuiveringsstation, het kasteel 
Paddeschoot en de basisschool OLVP Watermolendreef.

De Watermolenwijk leunt nog sterk aan tegen de stadskern van Sint-Niklaas, maar kent ook een meer 
randstedelijk karakter. Deze tussenpositie vertaalt zich duidelijk naar het profiel van de wijk. De wijk 
telt 3 385 inwoners, waarvan zich relatief velen in de jongere leeftijdscategorieën situeren, meer dan 
gemiddeld in Sint-Niklaas. In de wijk huizen 1 436 huishoudens, waarvan het grootste deel een- en 
tweepersoonshuishoudens zijn (samen goed voor 64%).   

De wijk wordt gekenmerkt door een verouderd woonpatrimonium, met veel woningen die dateren van het 
interbellum. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

STADSRAND NOORD
WIJK 13/19

totaal: 2.676 huishoudens (8,5 % van Sint-Niklaas)

5,2  km² 
6,1 % 

6.755 inwoners
9 % 

1.309 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

24,6 %
32,6 %

35,3 %
32,9 %

15,9 %
13,3 %

14,5 %
12,0 %

8,6 %
7,6 %
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0-17 18-26 27-40 41-60 61+

Reeks1 Reeks2

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 2 0,34 2 0,34 1 0,07 1 0,07 0 0,00

Privé eigendom 35 6,22 14 1,06 7 0,63 4 0,48 24 4,45

totaal 37 6,56 16 1,40 8 0,70 5 0,55 24 4,45

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Clementwijk 700 energiezuinige woningen in een
groen en autoluw gebied, bestaande 
grachtenstelsel vormt basis

eerste fase 400 67 333 400 174 U rand

tweede fase 300 300 300 67

b Heistraat (ass.) 45 ruime serviceflats met terras 45 A 45 45 U rand

residentie Alegria

c Houtduifstraat 8 16 24 U rand

d Sparrenhofstraat 35 35 U rand

e Vlyminckshoek project Modena, 11 appartementen  11A 11 11 0 U rand

 (app.) met ruim terras en carport

TOTAAL 131 384 300 815 241

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5

22,8

10,1

17,6

27,7

21,8

Wijk Sint-Niklaas
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Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

0 0,5 1,0 km

fase 1

fase 2

1. basisschool de Kleurboog
2. kleuter- en lagere school   
     Berkenboom Heistraat

3. woonzorgcentrum Ennea
4. serviceflats Alegria

  

ONDERWIJS ZORG

2

4

1

3

a. Clementwijk fase 1 
b. Heistraat (gerealiseerd)
c. Houtduifstraat
d. Sparrenhofstraat
e. Vlyminckshoek (gerealiseerd)

PROJECTEN

a

e b

c
d

onbebouwde percelen straal van 500 meter rond WZC

woonlob (max. 300m van woonas)

publiek eigendom

LEGENDE

bushaltes

kinderopvang
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De uitlopers van de woonlobben vallen nog deels binnen Stadsrand Noord, daar is verdichten alvast 
wenselijk, zeker waar deze lob tevens overlapt met de 500m straal rond het woonzorgcentrum. 
Buiten de woonlobben is verdichten niet wenselijk, daar wordt ruimte gegeven aan de groene lobben en de 
open ruimte. 

Vanuit die redenering valt op dat veel onbebouwde percelen (ROP) slecht gelegen zijn en bij voorkeur 
niet verder worden benut. Ook het project Dillaartwijk III wordt om die reden ook niet verder in rekening 
genomen voor het toekomstig woonaanbod. Binnen deze uitlopers van de woonlobben kan vooral 
compact grondgebonden verdicht worden. 

De afgelopen jaren werden binnen woonprojecten al heel wat woningen gerealiseerd. In het project 
Clementwijk I fase 1 werden intussen al 67 woningen gerealiseerd, en zijn er nog 333 in ontwikkeling. In 
totaal zal de eerste fase van dit project goed zijn voor 400 bijkomende woningen waarvan 174 sociaal. De 
tweede fase van Clementwijk is nog te ontwikkelen en voorziet in 300 woningen, waarvan 67 sociaal. Het 
project Vlijminckshoek leverde intussen ook reeds 11 appartementen op. Het project in de Heistraat zorgde 
ervoor dat er 45 ruime serviceflats bijkwamen. 

Het project in de Houtduifstraat realiseerde reeds 8 wooneenheden, en heeft 16 woningen in ontwikkeling. 
Een ander project dat in ontwikkeling is, gelegen in de Sparrenhofstraat, voorziet 35 bijkomende 
wooneenheden. 

Deze wijk bevindt zich ten noorden van de Sint-Niklase stadskern en grenst in het noordoosten aan 
Nieuwkerken en in het noorden aan Sint-Gillis-Waas. De grootste woonwijk binnen dit gebied is de 
Clementwijk.

Ten opzichte van de andere wijken van de deelgemeente Sint-Niklaas heeft Stadsrand Noord het 
grootst aantal inwoners (nl. 6 755 inwoners of dus 9% van de totale Sint-Niklazenaren), maar een lage 
bevolkingsdichtheid (1.309 inwoners/km²). Kijken we naar de leeftijd van de inwoners dan is de categorie 
van de emtpy nesters (41-60 jarigen) het grootst (28% ), maar valt verder op dat de wijk iets jonger is over 
het algemeen dan gemiddeld.  Verder telt de wijk 2 676 huishoudens, gekenmerkt door een laag aandeel 
alleenstaanden (24,6%) en een hoog aandeel empty nesters.  In de noordelijke stadsrand huurt 1/4de een 
woning. De meeste woningen zijn gebouwd tussen 1946 en 1960 en tussen 1981 en 1990.

Stadsrand Noord omvat hoofdzakelijk residentiële woonwijken met voornamelijk open en halfopen 
bebouwing in het groen. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

STADSRAND  OOST
WIJK 14/19

totaal: 1.433 huishoudens (4,6 % van Sint-Niklaas)

3,0  km² 
3,6 % 

3.502 inwoners
4,7 % 

1.158 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

26,4 %
32,6 %

35,4 %
32,9 %

14,1 %
13,3 %

15,0 %
12,0 %

7,4 %
7,6 %
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Reeks1 Reeks2Wijk Sint-Niklaas

22,4

10,9

18,2

27,8

20,7

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 13 1,03 10 0,87 0 0,00 0 0,00 3 0,15

totaal 13 1,03 10 0,87 0 0,00 0 0,00 3 0,15

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Lijnzaadstraat 33 33 U rand

b Rootputstraat 227 44 271 70 U rand

c Vijfstraten (app.) Appartementen 18 18 U rand

d Nieuwe Molenstraat 97 97 rand

TOTAAL 278 44 97 419 70
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26,4
24,5



246

N
Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

1. Kleuterschool Berkenboom    
     Huppelpas
2. Secundaire school voor buiten
   gewoon onderwijs SBSO Baken

1

2

a. Lijnzaadstraat (gerealiseerd)
b. Rootputstraat (gerealiseerd)
c. Vijfstraten (gerealiseerd)
d. Nieuwe Molenstraat

a

b

d

0,40 km 0,8 km

c

ONDERWIJS PROJECTEN

onbebouwde percelen

woonlob (max. 300m van woonas)

publiek eigendom

LEGENDE

bushaltes

kinderopvang
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De noordoostelijke uitlopers van de woonlobben vallen binnen Stadsrand Oost, daar is verdichten 
ruimtelijk wenselijk. Buiten de woonlobben is verdichten ruimtelijk niet wenselijk, omdat daar ruimte 
wordt gereserveerd voor de groene lobben en de open ruimte. 

Vanuit die redenering valt op dat nog enkele kleine onbebouwde percelen (ROP) slecht gelegen zijn en 
bij voorkeur niet verder worden benut. De percelen die wel goedgelegen zijn kunnen aansluitend bij het 
karakter van de lobben, compact en grondgebonden verdicht worden. 

Alle projecten die reeds gerealiseerd werden, of nog te ontwikkelen zijn, vallen wel binnen de 
woonlobcontour die wenselijk is om te verdichten. 

Het project in de Lijnzaadstraat werd intussen gerealiseerd en leverde 33 wooneenheden op. In Vijfstraten 
werden 18 bijkomende appartementen opgeleverd intussen. Het project gelegen in de Rootputstraat werd 
intussen grotendeels gerealiseerd (227 wooneenheden) en heeft nog 44 wooneenheden in ontwikkeling. 
Van dit project zijn 70 wooneenheden sociaal. Het project in de Nieuwe Molenstraat is nog te ontwikkelen 
en zou 97 bijkomende wooneenheden creëren. 

Door het grote toekomstige woonaanbod voor de komende jaren, is er echter geen reden om het 
grote project Bellestraat-Zonneken dat nog in onderzoek is, en goed zou zijn voor 700 bijkomende 
wooneenheden, op korte termijn te ontwikkelen.

De wijk Stadsrand Oost bevindt zich ten oosten van de stadskern en grenst in het noorden aan 
Nieuwkerken. De grootste woonwijk binnen dit gebied is de wijk rond Vijfstraten. In de wijk situeren zich 
ook twee grote industriezones: het Entrepotterrein en het Europark-Noord.

De wijk telt  3 502 inwoners (4.7 % van de Sint-Niklase bevolking) en heeft een lage bevolkingsdichtheid 
(1158 inwoners/km²). Verdelen we de inwoners naar leeftijdscategorie dan is het aandeel 41-60jarigen 
het grootst (27,8%). Ook de jongste leeftijdscategorieën scoren relatief gezien iets hoger dan het 
stadsgemiddelde, terwijl het aandeel 60plussers (20,7%) dan weer opmerkelijk lager ligt dan het 
stadsgemiddelde. 

De wijk biedt een thuis aan 1 433 huishoudens, waarvan het merendeel tweepersoons- en 
eenpersoonshuishoudens (resp. 35.4% en 26.4% ). 
De meeste woningen zijn gelegen in groene woonwijken of woonlinten die vaak aanleunen tegen de 
verschillende bedrijventerreinen in de omgeving. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP

STADSRAND ZUID
WIJK 15/19

totaal: 1.467 huishoudens (4,7 % van Sint-Niklaas)

9  km² 
10,7 % 

2.977 inwoners
4,0 % 

329 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

22,3 %
32,6 %

38,8 %
32,9 %

17,0 %
13,3 %

13,4 %
12,0 %

7,2 %
7,6 %
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Reeks1 Reeks2wijk Sint-Niklaas

18,5

11,4
14,9

30,0

25,3

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03

Privé eigendom 25 3,69 6 0,49 0 0,00 0 0,00 19 3,20

totaal 26 3,72 6 0,49 0 0,00 0 0,00 20 3,23

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Passtraat Vervanging van een landbouwbedrijf 46 46 U rand

b Houten Schoen residentie Central Park 98 met 30 A 30 30 0 U rand

(app.) energievriendelijke appartementen 0

c Hertjen (app.) appartementen voorzien van grote 11A 11 11 U rand

terrassen 0

TOTAAL 30 57 0 87 0
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a. Passtraat 
b. Houten Schoen
c. Hertjen

a

b

c

0 0,4 0,8 km
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0,8 km

De wijk wordt niet bepaald gekenmerkt door nog veel ruimtelijk wenselijke verdichtingsmogelijkheden 
voor wonen. Enkel een smalle strook in het westen van de wijk is binnen woonlob gesitueerd en wordt in 
acht genomen voor verdere verdichting. De wijk heeft echter geen nabijgelegen zorgcentra, wat de wijk 
voor uitdagingen stelt gezien de sterke vergrijzingstrend en het grote aandeel ouderen in de wijk. 

Een deel van de projecten zoals de Houten Schoen en het Hertjen die in de afgelopen jaren werden 
gerealiseerd zijn gesitueerd binnen de woonlob. Zij leverden samen 41 bijkomende appartementen op. Het 
project in de Passtraat dat in ontwikkeling is is echter niet ruimtelijk wenselijk gelegen. Dat project voorziet 
in het realiseren van 46 woningen. 

De meeste van de onbebouwde percelen (ROP) zijn niet gelegen binnen de woonlob en worden dus bij 
voorkeur niet verder aangesneden. 

Waar mogelijk en ruimtelijk wenselijk zou het sociaal aanbod in de wijk nog verhoogd kunnen worden. Ook 
een meer divers, zorgontvankelijk en compact woonaanbod moet nagestreefd worden bij toekomstige 
ontwikkelingen of vervanging van het huidig patrimonium. 

Deze wijk bevindt zich ten zuidoosten van de stadskern van Sint-Niklaas en bevat naast woonwijken ook 
landbouwgebieden, natuurgebieden, industriezones (Europark-Zuid en -Oost en Industriepark-Noord en 
-West-) en recreatiepark (De Ster). 

De wijk telt 2 977 inwoners (4% van de Sint-Niklase bevolking). Het bewonersprofiel van de wijk wordt 
gekenmerkt door een relatief laag aandeel van de jongste leeftijdscategorieën (0-17 jarigen, 18-26 
jarigen, 27-40 jarigen) en ten opzichte van de andere wijken een relatief hoog aandeel 41-60 jarigen 
(30%). Verder wordt ze gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid (329 inwoners/km²). De wijk telt 
1 467 huishoudens, waarvan het overgrote deel (40%) tweepersoonshuishoudens zijn, gevolgd door 
eenpersoonshuishoudens (22%), driepersoonshuishoudens (17%), vierpersoonshuishoudens (13 %) en 7% 
vijfpersoons huishoudens of meer. 

Stadsrand Zuid maakt deel uit van een gebied dat gekenmerkt wordt door woonlinten, grote onbebouwde 
binnengebieden en grote industriegebieden. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ROP
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Reeks1 Reeks2

STADSRAND WEST
WIJK 16/19

totaal: 1.207 huishoudens (3,8 % van Sint-Niklaas)

7,7  km² 
9,1 % 

3.519 inwoners
4,7 % 

458 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

32,0 %
32,6 %

31,7 %
32,9 %

13,4 %
13,3 %

12,8 %
12,0 %

8,8 %
7,6 %

Wijk Sint-Niklaas

20,9

11,6

17,5

27,8

22,2

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 2 0,08 2 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Privé eigendom 36 3,35 25 2,32 0 0,00 0 0,00 11 1,04

totaal 38 3,43 27 2,40 0 0,00 0 0,00 11 1,04

Totaal binnen woonlob max 500m van wzc beide geen van beide
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a Gentse baan (ass.) Assistentiewoningen 86 86 U rand

TOTAAL 0 0 86 86 20
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Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

1. secundair Broederschool  
    Biotechnische en sport
2. Volwassenonderwijs Syntra    
   Midden-Vlaanderen
3. kleuterschool Heilig Hart 
   school

a. De Gentse Baan

a
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2
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ONDERWIJS PROJECTEN
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0,8 km

Stadsrand West heeft nog enkele uitlopers van woonlobben op zijn grondgebied, waar verder verdichten 
ruimtelijk wenselijk is, hiervoor kijken we naar de onbebouwde percelen (ROP) en de in ontwikkeling zijnde 
of nog te ontwikkelen projecten. Het opvoeren van het sociale aanbod in dit stadsdeel is aangewezen.
Het ROP biedt binnen deze woonlob nog een aantal ontwikkelingsmogelijkheden, waar compact 
grondgebonden verdichten mogelijk is. De onbebouwde percelen die buiten de woonlob vallen worden 
idealiter niet aangesneden, om de open ruimte en groene lob maximaal ruimte te geven.

Ook het project Gentse Baan, een nog te ontwikkelen project dat wil voorzien in 86 bijkomende 
assistentiewoningen, ligt binnen de woonlob en kan zeker ontwikkeld worden, rekening houdend met het 
aantal ouderen in de wijk in de toekomst. 

Hoewel het grote, nog te ontwikkelen project De Winningen binnen de woonlob gelegen is, voorziet het in 
een te groot aantal woningen (nl. 300) dan voor de komende jaren nodig of wenselijk is. Het project wordt 
daarom voorlopig niet ontwikkeld en dus niet meegenomen in het toekomstig woonaanbod. Uiteraard kan 
na 2035 pas enige ontwikkeling gebeuren na grondige (bodem)analyse en op grond van de toekomstige 
behoeften inzake wonen, bedrijven en landbouw.

Deze wijk bevindt zich ten zuidwesten van de stadskern van Sint-Niklaas en grenst in het westen aan 
Belsele. Verschillende belangrijke wegen doorkruisen de wijk: de E17, de N70 en de N41. De wijk omvat 
het kleiontginningsgebied ten westen van de stedelijke kern en het industriegebied SVK (Scheerders-Van 
Kerchove). Het gebied wordt aan de westzijde begrensd door de N41, die tevens de stad ontsluit langs het 
westen.

De wijk telt 3 519 inwoners, maar heeft een lage bevolkingsdichtheid (458 inwoners/km²). De 
leeftijdscategorie van de 41- tot 60-jarigen is het best vertegenwoordigd in de wijk (28%), gevolgd 
door de 61-plussers (22%), dan komen de 0- tot 17-jarigen (21%), de 27-tot 40-jarigen (18%) en de 18- 
tot 26-jarigen (12%). In de wijk zijn 1 207 huishoudens gevestigd, waarvan het grootste deel een- en 
tweepersoonshuishoudens (samen goed voor 64%). 

Rand West bestaat voornamelijk uit woonlinten in een groene en open/halfopen bebouwingsstructuur. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ZOOM NIEUWKERKEN: ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

OVERZICHTSKAART SINT-NIKLAAS

NIEUWKERKEN
WIJK 17/19

totaal: 2.408 huishoudens (7,7 % van Sint-Niklaas)
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11,9 % 

6.077 inwoners
8,2 % 

606 inwoners/km²
880 inwoners/km² 

24,0 %
32,6 %

35,8 %
32,9 %

15,1 %
13,3 %

16,5 %
12,0 %

7,2 %
7,6 %

0

5

10

15

20

25

30

0-17 18-26 27-40 41-60 61+

Reeks1 Reeks2wijk Sint-Niklaas

21,2

10,4

16,7

28,5

23,3

1. Sportcentrum Meesterstraat
2. begraafplaats
3. Sportcentrum De Mispelaer

4. Stedelijke Basisschool De 
    Droomballon
5. Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 
     Ten Bos 
6. Kleuterschool Onze-Lieve
     -Vrouw Ten Bos

7. Woonzorgcentrum 
     Populierenhof

G
R

O
EN

O
N

D
ER

W
IJ

S
Z

O
R

G

1

2

3
4

5

7

6

a. Wallenhofwijk 

P
R

O
JE

CT
EN

a

onbebouwde percelen

bushaltes

0 0,4 0,8 km

basis/handelsvoorzieningen

kinderopvang/scholen

N
Bron: dienst Ruimtelijke Ordening stad Sint-Niklaas,  
Instituut voor Zorg en Gezondheid, Onderwijskiezer 

%

leeftijd

20,8

10,9

17,5

26,4
24,5



258

LEGENDE 
woongebied

woonuitbreidingsgebied
goede knooppunt- en 
voorzieningenwaarde VITO

station
straal 1 km rond station

WoonZorgCentrum

onbebouwde percelen
straal 500m rond WZC

kerk

N

0 0,4 0,8 km

RUIMTELIJKE SITUERING VAN DE WIJK

NIEUWKERKEN



259

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 2 0,41 2 0,41 2 0,41 2 0,41 0 0,00

Privé eigendom 49 5,28 47 5,13 8 0,83 8 0,83 2 0,15

totaal 51 5,69 49 5,54 10 1,24 10 1,24 2 0,15

Totaal goede knooppt & voorz. (cf. Vito) max 500m van wzc beide geen van beide
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GEWENSTE ONTWIKKELING

Verdichtingsmogelijkheden in Nieuwkerken worden tevens voorbehouden voor plaatsen met een 
hoge knooppuntwaarde of bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau (cf. Vito). Aangezien ook 
Nieuwkerken over het algemeen een hoge knooppuntwaarde en voorzieningenniveau geniet, kunnen 
we voor het lokaliseren van het toekomstig aanbod nog selectiever tewerk gaan; de 1 km straal rond het 
station en de 500m straal rond de woonzorgcentra, of de overlap tussen beide, kunnen als uitgangspunt 
dienen voor verdere verdichting. 

Het ROP biedt nog veel mogelijkheden ter verdichting, zelfs wanneer bovenstaande criteria in ogenschouw 
genomen worden. Er zijn immers nog 51 onbebouwde percelen, waarvan er 49 gekenmerkt worden door 
een goede knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, 10 percelen daarvan zijn ook nog binnen een 
straal van maximaal 500 meter van een woonzorgcentrum gelegen. Verdichten in Nieuwkerken kan via 
verschillende woontypologieën, compact grondgebonden, geschakeld of gestapeld wonen, mits ze het 
bestaande woonweefsel respecteren en zoeken naar een optimale ruimtelijke inpassing. Het aansnijden 
van het ROP voor het uitbreiden van het bestand aan vrijstaande woningen is ruimtelijk niet wenselijk. 

Ook het gemengde project Wallenhofwijk dat nog te ontwikkelen is, voorziet binnen drie deelgebieden nog 
100 bijkomende wooneenheden, waarvan er 14 sociaal zijn. 

Nieuwkerken bevindt zich ten oosten van de stad en is de kleinste deelgemeente van Sint-Niklaas. Tot 
het begin van de twintigste eeuw was Nieuwkerken in hoofdzaak een agrarische gemeente, gericht op de 
productie van vlas en graan en later ook veeteelt en fruitteelt. Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw 
evolueerde Nieuwkerken in een sneltempo tot de groene woongemeente zoals we die vandaag kennen. 
Nieuwkerken is opgebouwd rondom het dorpsplein en het oude gemeentehuis. De hoofdfunctie in 
Nieuwkerken is het wonen; voor werk en een uitgebreid voorzieningennetwerk pendelt de Nieuwkerkenaar 
naar Sint-Niklaas en/of Antwerpen. De dichtste bebouwing in Nieuwkerken bevindt zich als een langgerekt 
lint tussen de markt en het station en een deel langs de N451. Naast de historische kern, vormt de 
Wallenhofwijk een belangrijke woonwijk. Ten opzichte van 2011 werden de grenzen van de deelgemeente 
Nieuwkerken aangepast: het zuidoostelijke deel werd toegevoegd aan de wijk Stadsrand-Zuid. 

Nieuwkerken telt 6 077 inwoners, waarvan 29% 41- tot 60-jarigen zijn en 23% 60-plussers. Er 
zijn ook 21% 0-17-jarigen, wat net iets meer is dan het Sint-Niklase gemiddelde. Er wonen 2 408 
huishoudens (of 7.7% van het Sint-Niklase totaal) in Nieuwkerken. Het grootste deel ervan zijn een- en 
tweepersoonshuishoudens, veelal empty nesters (resp. 24% en 36%). Er komen relatief gezien ook iets 
meer drie- en vierpersoonshuishoudens voor of dus veelal gezinnen met kinderen, dan gemiddeld over heel 
Sint-Niklaas. 

Nieuwkerken-Waas bestaat uit diverse residentiële, landelijke woonomgevingen met een hoog aandeel 
halfopen en open bebouwing. 

SITUERING
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ROP

BELSELE
WIJK 18/19

totaal: 3.238 huishoudens (10,3 % van Sint-Niklaas)

18,4  km² 
21,8 % 

8.107 inwoners
10,9  % 
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880 inwoners/km² 
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a Marktstraat (app.) moderne appartementen met een 13 A 13 13 0 U deelkern 

rustige ligging 

b Populierenwijk woonproject met 20 huurwoningen 73 W 24 49 73 33 U deelkern

 voor SNMH met 13 sociale koop- 0

woningen en 40 koopgronden 0

c Heiakker Woonproject op een parkgebied 35 35 deelkern

0

d Mierennest Sociaal woonproject 56W 56 56 56 deelkern
TOTAAL 37 105 35 177 89

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 8 3,84 5 3,16 2 1,02 2 1,02 3 0,68

Privé eigendom 121 13,49 99 11,63 35 4,71 35 4,71 22 1,85

totaal 129 17,32 104 14,79 37 5,73 37 5,73 25 2,53

Totaal goede knooppt & voorz. (cf. Vito) max 500m van wzc beide geen van beide
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ZOOM PUIVELDE
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1 km

Verdichtingsmogelijkheden in Belsele worden voorbehouden voor plaatsen met een hoge 
knooppuntwaarde of bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau (cf. Vito). Aangezien Belsele over 
het algemeen een hoge knooppuntwaarde en voorzieningenniveau geniet, kunnen we voor het lokaliseren 
van het toekomstig aanbod nog selectiever tewerk gaan; de 1 km straal rond het station en de 500m straal 
rond de woonzorgcentra kunnen als uitgangspunt dienen voor verdere verdichting. 

Het ROP biedt nog veel mogelijkheden ter verdichting, zelfs wanneer bovenstaande criteria in ogenschouw 
genomen worden. 
Maar ook woonprojecten hebben een belangrijk aandeel in het woonaanbod. Recent werden in het project 
in de Markststraat 13 appartementen gerealiseerd. Het project Populierenwijk leverde reeds 24 woningen 
op en heeft nog 49 wooneenheden in ontwikkeling. Dit project voorziet in totaal 73 wooneenheden, 
waarvan 33 sociaal. Ook het project Mierennest heeft nog 56 sociale wooneenheden in ontwikkeling. Het 
nog te ontwikkelen project Heiakker plant nog 35 bijkomende woningen. Alle woonprojecten (behalve in 
Puivelde) hebben een hoge knooppunten en voorzieningenwaarde, en de meeste projecten voldoen ook 
aan de voorwaarden rond nabijheid bij station en/of woonzorgcentrum. 

Verschillende woningtypologieën kunnen vorm geven aan verdere verdichting. Al naargelang de inpassing 
in de bestaande bebouwingsstructuur kunnen zowel een meer compacte grondgebonden typologie, of 
geschakelde en gestapelde woningtypologieën voorkomen. De recente inspanningen om het sociale 
woonaanbod op te voeren zorgen ervoor dat bijkomende inspanningen op dat vlak de komende jaren 
misschien eerder elders moeten worden gezocht. 

Belsele wordt beschouwd als één van de oudste Wase nederzettingen en is vermoedelijk ontstaan 
langs de baan tussen Antwerpen, Gent en Rijsel. Tot de eerste helft van de twintigste eeuw behield 
Belsele zijn typisch landbouwdorp karakter. Sinds de Tweede Wereldoorlog evolueerde Belsele tot een 
groene, residentiële woongemeente, waar grote pendelstromen naar Sint-Niklaas en in mindere mate 
naar Antwerpen ontstonden. Het is ook in deze periode dat de uitbreidingen van de Molenwijk en de 
Populierenwijk werden aangelegd. Het gehucht Puivelde maakt ook deel uit van Belsele, maar is voor de 
meeste voorzieningen en diensten sterk aangewezen op Sint-Niklaas.

Belsele is de meest verstedelijkte kern in het buitengebied en sluit functioneel ook het meest aan bij Sint-
Niklaas. Belsele telt 6 098 inwoners, waarvan de oudste leeftijdscategorieën het sterkts vertegenwoordigd 
zijn (30% 40-60jarigen, 24% 60-plussers). De deelgemeente huisvest 2 436  huishoudens (7.7% van Sint-
Niklaas). Het grootste deel van de huishoudens zijn een-en tweepersoonshuishoudens (resp. 23% en 37%). 
Maar in de deelgemeente komen relatief gezien ook iets meer drie- en vierpersoonshuishoudens voor 
(gezinnen met kinderen) dan gemiddeld in de stad.

Het is een erg gefragmenteerde deelgemeente waarbij dense woonwijken worden afgewisseld met open 
ruimte en grootschalige detailhandel. 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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ZOOM SINAAI: ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
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a Meulhof woonproject met 18 kwaliteitsvolle 18 W 18 18 0 I deelkern 

hedendaagse en lage energiewoningen

b Maricolenstraat Project tussen de 31 7 24 31 0 U deelkern

Vleeshouwersstraat - Hooimanstraat

c Vleeshouwerstraat 1/3de zijn appartementen, 64 64 64 0 U deelkern

 2/3de zijn grondgebonden woningen

d Oud rusthuis 24 sociale huurappartementen en 24 A 24 24 24 I deelkern

dienstencentrum voor 70-plussers in

voormalig rusthuis (vervangingsbouw)

TOTAAL 25 48 64 137 24

aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha) aantal opp (ha)

Publieke eigendom 3 0,41 2 0,38 2 0,12 1 0,09 0 0,00

Privé eigendom 87 8,87 46 4,92 7 0,48 5 0,23 39 3,70

totaal 90 9,28 48 5,30 9 0,60 6 0,32 39 3,70

Totaal goede knooppt & voorz. (cf. Vito) max 500m van wzc beide geen van beide

ROP
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Gewenste uitbreiding in Sinaai wordt voorzien binnen de woongebieden die goed scoren naar 
voorzieningenniveau en bereikbaarheid of knooppuntwaarde (cf. Vito). Als bijkomende criteria kunnen 
de nabijheid van woonzorgcentra (binnen 500 m van WZC) meegenomen worden bij het bekijken van het 
toekomstige woonaanbod, alsook de nabijheid van het station (straal van 1 km rond het station).
 
De onbebouwde percelen (ROP) tonen nog een waaier van ontwikkelingsmogelijkheden, die niet 
allemaal even goed gelegen zijn. Vandaar dat we op basis van bovenstaande criteria prioritaire 
verdichtingsmogelijkheden zien langs de as Sinaai - Hemelsbreedte (Wijnveld). Om de hoofdas en kern 
te versterken en verdichten zouden we daarom pas in tweede instantie, en indien de woonbehoefte erom 
vraagt, verder ontwikkelen langs de Hooimanstraat. 

Verschillende projecten zorgen ook voor een aandeel in het toekomstig woonaanbod. Recent werden 
in het project Meulhof 18 wooneenheden gerealiseerd. Ook het project in de Maricolenstraat werd 
intussen deels gerealiseerd (7 woningen werden opgeleverd) en nog 24 woningen worden ontwikkeld. 
Op de gelijkvloerse verdieping van het voormalige rusthuis wordt een dienstencentrum voorzien en op 
de verdiepingen worden 24 sociale huurappartementen ontwikkeld (project Oud Rusthuis). Op de nog te 
ontwikkelen site rond het voormalige rusthuis in de Vleeshouwerstraat worden 64 wooneenheden (1/3 
appartementen en 2/3 grondgebonden woningen) gepland. 

De deelgemeente Sinaai wordt omringd door de Sint-Niklase deelgemeente Belsele, de stad Lokeren en 
de buurgemeenten Waasmunster, Moerbeke en Stekene. Vanuit het dorpscentrum ontwikkelde Sinaai 
zich geleidelijk langs twee verkeersassen: de baan Gent – Hulst en de verbindingsweg met Zwaanaarde. 
Grote delen van Sinaai zijn al die jaren onaangeroerd gebleven waardoor het landelijke karakter van 
Sinaai behouden bleef. De relatie tussen de dorpskern en de omliggende natuur- en landbouwgebieden is 
vandaag dan ook nog zeer sterk voelbaar. In Sinaai domineert de residentiële functie. 

Naast de dorpskern van Sinaai bevinden zich in Sinaai nog twee andere kleinere woonkernen; Zwaanaarde 
en Hemelsbreedte. Zwaanaarde is de meest westelijk gelegen woonkern van het grondgebied van de stad 
en bevindt zich in de nabijheid van de Moervaart. Hemelsbreedte bevindt tot slot zich in de omgeving van 
het station van Sinaai.

Sinaai is de grootste deelgemeente van Sint-Niklaas (23 km², 27% van de opp. van de stad), waar 6 098 
inwoners (of 8.2% van het totale inwoneraantal van Sint-Niklaas) er wonen. De verspreide bewoning 
resulteert in een zeer lage bevolkingsdichtheid van de hele gemeente (265 inwoners/km²). Deze 
deelgemeente heeft een groot aantal 41- tot 60-jarigen (30%), gevolgd door 60-plussers (24%). De 
deelgemeente telt 2 436 huishoudens, waarvan het merendeel tweepersoonshuishoudens zijn. Sinaai 
heeft 10% minder eenpersoonshuishoudens dan gemiddeld in de stad, en heeft relatief iets meer twee- en 

GEWENSTE ONTWIKKELING

SITUERING
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