
 

 

Het lobbenstadmodel hanteren voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding Het Lobbenstadmodel Sint-Niklaas werd in 2014 goedgekeurd door de 
gemeenteraad en meermaals toegelicht en besproken in de Gecoro. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie Het lobbenstadmodel hanteren om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 
de stad vorm te geven als opstap naar een leefbare en veerkrachtige stad. De 
rode en groene lobben verder uitwerken via streefbeeldstudies en concrete acties 
op het terrein. Juridische aspecten nagaan (bv. wijzigingen planschaderegeling). 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Stadsontwikkeling Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 
7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 
9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 
11. Zorg 
12. Armoede 
13. Samenleven 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 
5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 



 

 

 

Een globale visie rond verdichting uitwerken Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding In het kader van de betonstop (ambitie Witboek BRV) moet nagedacht worden 
waar het nog wenselijk is verder te verdichten en waar niet. De visie van de 
Vlaams Bouwmeester en de synthesekaart knooppunten en voorzieningen (VITO) 
kunnen hierbij richtinggevend zijn. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie Een globale visie uitwerken rond verdichting. Richtlijnen opmaken waar wel en 
niet verdichten en hoe. Streefbeelden opmaken rond potentiële 
verdichtingsknooppunten (stationslocaties e.d.). Kwaliteit van de woonomgeving 
en publieke ruimte verhogen. 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Stadsontwikkeling Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 
7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 
9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 
11. Zorg 
12. Armoede 
13. Samenleven 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 
5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 



 

 

 

16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 

 

Opmaken van een beleidsplan ruimte Sint-Niklaas Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) dateert van 2006. 
Ondertussen is de visie op de stad reeds geëvolueerd naar het lobbenstadmodel, 
is er een nieuwe visie op de mobiliteit, rond groen, klimaat en zijn er nieuwe 
projecten met een ruimtelijke impact waardoor een herziening zich opdringt. De 
geactualiseerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet daarenboven de 
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie De herziening van het GRS (2006) naar de opmaak van een beleidsplan ruimte 
Sint-Niklaas. 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Stadsontwikkeling Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 
7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 
9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 
11. Zorg 
12. Armoede 
13. Samenleven 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 

 Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 



 

 

(SDG’s) 

 

5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 

 

Klimaatambitie rond duurzame transitie waarmaken Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding Het lobbenstadmodel past binnen een duurzame transitie van de stad naar de 
toekomst toe (klimaatadaptatie). Het biedt opportuniteiten inzake stedelijke 
hittestress, duurzame mobiliteit, waterhuishouding, stadslandbouw, 
biodiversiteit, … Een ander belangrijk vraagstuk binnen een duurzame transitie is 
hoe we in de toekomst onze energie gaan opwekken. Duurzame energieprojecten 
blijven in Sint-Niklaas beperkt tot individuele initiatieven. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie Opmaken van een globale visie rond het opwekken van alternatieve duurzame 
energie. Onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines, biogasinstallaties, 
zonne-energie, warmtenetten, ... Initiatie van duurzame energiehubs. 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Natuur en milieu Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 
7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 
9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 
11. Zorg 
12. Armoede 



 

 

13. Samenleven 
Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 
5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 

 

Integratie van mobiliteit en ruimtelijke ordening Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding Meer en meer zien we dat mobiliteit de bovengrens vormt van de ruimtelijke 
ontwikkeling (bv. doorstroming vs. verblijfsfunctie invalswegen). Daartegenover is 
er de ambitie om Sint-Niklaas verder uit te bouwen tot een echte fietsstad. 
Tevens wenst Infrabel de sluiting van gelijkvloerse spoorwegovergangen dat een 
grote impact heeft op het ruimtelijk weefsel van de kernen in het buitengebied. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden rond mobiliteit en ruimtelijke 
ontwikkeling. Mobiliteitskeuzes moeten consequent doorvertaald worden in de 
ruimtelijke ontwikkeling en omgekeerd. De impact op de sluiting van overwegen 
moet opgevolgd en ruimtelijk afgetoetst worden. 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Mobiliteit Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 
7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 
9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 



 

 

11. Zorg 
12. Armoede 
13. Samenleven 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 
5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 

 

Duurzame stadsvernieuwingsprojecten realiseren Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding Met het Hendrik Heymanplein en Stationsomgeving Noord staan twee 
stadsvernieuwingsprojecten op stapel. Tevens moet ook nagedacht worden over 
de huidige ziekenhuiscampus. Er is een tekort aan groen in de kernstad van Sint-
Niklaas. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie Ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten realiseren die resoluut de kaart trekken 
van meer groen in de stad en inzetten op leefbare en gezonde buurten. 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Stadsontwikkeling Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 
7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 



 

 

9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 
11. Zorg 
12. Armoede 
13. Samenleven 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 
5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 

 

Voorzieningen op peil houden als dynamische centrumstad Overschrijf het woord ‘Titel’ met de benaming van de actie 
 

Geformuleerd door Gecoro Vermeld de benaming van de advies- of dorpsraad of vereniging 

Aanleiding Sint-Niklaas is de hoofdstad van het Waasland. Ook in de toekomst moet Sint-
Niklaas zijn voorzieningen op peil houden om deze rol te blijven vervullen. De 
stad groeit (Vlaamse prognose 2035: 84.985 inwoners) en de voorzieningen 
moeten meegroeien. 

Een beschrijving van de huidige situatie, met de nodige achtergrondinformatie: 
Omgevingsanalyse (statistische gegevens) 
Bestaande plannen 
Wetgeving 
Bestaande studies en onderzoeken 
Evaluatie huidig beleid 
Lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen 
Geregistreerde meldingen en klachten, …. 

Omschrijving actie Een behoeftenonderzoek rond voorzieningen (plaats/mogelijkheid om te wonen, 
te werken, te recreëren, voor stedelijke en regionale activiteiten) uitvoeren en 
realiseren om de rol als dynamische centrumstad te kunnen blijven vervullen. 

Behoud de kolombreedte 
Verander het lettertype niet  (PT Sans 10) 
Gebruik geen spaties tussen of na alinea’s 
Schrijf  bondig en direct 
Totale lengte (alle kolommen samen): maximum 1,5 blad (liggend) 

Thema Stadsontwikkeling Elk voorstel delen we in onder een van onderstaande thema’s. 
Geef aan onder welk thema de actie valt: 

1. Bestuur en interne organisatie  
2. Dienstverlening 
3. Preventie en veiligheid 
4. Stadsontwikkeling 
5. Werken en ondernemen  
6. Wonen 



 

 

7. Mobiliteit 
8. Natuur en milieu 
9. Cultuur en vrije tijd 
10. Leren en opvoeden 
11. Zorg 
12. Armoede 
13. Samenleven 

Link met duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) 

 

 

Iconen SDG’s verwijderen indien niet  van toepassing. 
1 Geen armoede; 2 Geen honger; 3 Goede gezondheid en welzijn; 4 Kwaliteitsonderwijs; 
5. Gendergelijkheid; 6 Schoon water en sanitair; 7 Betaalbare en duurzame energie; 8 
Eerlijk werk en economische groei; 9 Industrie, innovatie en infrastructuur; 10 
Ongelijkheid verminderen; 11 Duurzame steden en gemeenten; 12 Verantwoorde 
consumptie en productie; 13 Klimaatactie; 14 Leven in het water; 15 Leven op het land; 
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 17 Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken. 

 


