
Sneuveltekst memorandum toerisme versie 2.0 
 

basis: strategisch plan 2017 - 2022 samenvattende versie 
 

Centrale doelstelling: 
 

Sint-Niklaas wil zich positioneren als een toegankelijke centrumstad waar ontmoeting via cultuur, wande-
len, fietsen en evenementen centraal staat en als een stad met een hedendaagse en kwaliteitsvolle han-
delsfunctie. Om deze positionering te kunnen waarmaken is het noodzakelijk te kunnen beschikken over 
enerzijds de nodige financiële middelen, en anderzijds voldoende en competent personeel. 
 

Deeldoelstellingen: 
 

Sint-Niklaas wil als centrumstad verder inzetten op het bekendmaken van zijn troeven als stad waar zowel 
cultuur, architectuur en groene gebieden voor elk - individuele dagtoeristen, groepen, natuurliefhebbers.., 
wat wils kunnen bieden. Toerisme Waasland, toerisme Oost-Vlaanderen en toerisme Vlaanderen zijn be-
langrijke spelers in het uitdragen van de toeristische boodschap van de stad. Ook de hedendaagse media, 
zowel pers als digitale media, dienen zoveel mogelijk en efficiënt ingezet te worden. 
 
Het realiseren van deze deeldoelstelling impliceert een ruime, vlot toegankelijke en centrale locatie voor de 
huisvesting van de toeristische dienst. De infrastructuur dient derwijze ontworpen dat de klant zich onmid-
dellijk thuis voelt, de ruimte voor toeristisch onthaal moet voldoende groot zijn en niet bij voorbaat moge-
lijk te klein. Er moet een duidelijk leesbaar plan met schaal zijn en ruimte voor interactieve presentaties. Er 
moet ook ruimte zijn voor het onthaal van groepen. 
 
De dienst moet ook over de nodige personele en financiële middelen beschikken om de bestaande pro-
ducten te promoten, nieuwe te ontwikkelen en de toeristen op een passende wijze te onthalen. Samen-
werking met externe stakeholders, centrummanager en horecamanager moet gestimuleerd worden. 
 
De bezoeker moet het gevoel krijgen dat hij in Sint-Niklaas "thuis" komt en vlot zijn weg kan vinden. Toeris-
tische en andere informatie (hotelaccommodatie, fietsverhuur, restauratie...) moet vlot te vinden zijn, bij-
voorbeeld door interactieve schermen in het station, aan de dienst toerisme en in het WaSC (zo kan de 
wintersluiting van de dienst toerisme in enige mate opgevangen worden), als toegangspoorten tot de stad. 
Ook de bewegwijzering heeft een belangrijke functie en moet voldoende groot en overzichtelijk zijn. Ande-
re stedelijke instellingen (o.a. musea) en horecazaken kunnen ingezet worden om toeristen te informeren 
over de mogelijkheden in de stad. Dit vereist uiteraard een vlotte en gestructureerde samenwerking waarin 
elk een duidelijk omschreven taak en werkmethode heeft. Een actieve samenwerking en synergie met de 
musea is een must. De musea dienen er op hun beurt voor te zorgen dat zij aantrekkelijk aanbod hebben. 
 
Naast de stedelijke aantrekkingspunten kan ook de aandacht voor de natuur en zachte recreatie verder 
uitgebouwd worden: promotie van de trage wegenkaarten, van de parken in de deelgemeenten, van stilte-
gebied Sinaai (in samenwerking met RLSD), van het nog weinig bekende boscomplex Puitvoet, van de rond-
vaarten op de Moervaart … 
 
Nieuwe ideeën krijgen een kans en worden degelijk onderzocht op hun haalbaarheid: camperplaatsen, 
"meet en greet"-ambassadeurs, aantrekken van zakelijke meetings, gratis rondleidingen op zondag ... 
 
De senioren- en culturele verenigingen in de stad zelf worden verder betrokken bij de toeristische werking. 
Zoals momenteel reeds het geval is voor de culturele verenigingen, zo moeten in de toekomst ook de  
seniorenverenigingen een beroep kunnen doen op de subsidiëring van de gidsbeurten bij het reserveren 
van een geleid bezoek aan Sint-Niklaas.  
 
Tenslotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan de eigen inwoners: ook zij moeten via de bestaande 
kanalen als Stadskroniek, stedelijke nieuwsbrief, oh-magazine geïnformeerd worden over wat in de stad te 
beleven valt.  


