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Open atelier ‘Sint-Niklaas slimme stad’: verslag 
donderdag 24 januari 2019 (18.30 - 21.30 uur) – King George Event Hall, Driekoningenstraat 48, Sint-
Niklaas 
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Context 

• Sint-Niklaas wil Slimme Stad zijn met de focus op slimme oplossingen zoeken voor maatschappelijke 
uitdagingen 

• Smart Flanders 
• Opzet om naar concrete projecten en acties toe te werken 
• … 
 
Doelstellingen 

• Inhoudelijk: 
o Verder bouwen op werk van de kick-off om tot concrete projecten te komen.  
o Output: uitgewerkte projecten binnen de maatschappelijke uitdagingen en/of nieuwe 

projecten  
• Procesmatig 

o Deelnemers worden enthousiast van het verhaal en krijgen energie om dit mee te realiseren. 
o Deelnemers nemen leiderschap op over de projecten. 
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Rollen 

Deelnemers: een mix van een 70-tal bewoners, bedrijfsmensen, … en een 12-tal medewerkers van de stad 
(zie lijst in bijlage) > 10 groepen van 8-tal mensen 
 
Kernteam 
• Wie: Jolien, Sara, Seppe, Pieter en Hade 
• Rol: 

o Verantwoordelijk voor de algehele coördinatie 
o Nemen alle noodzakelijke beslissingen die nodig zijn om het proces vlot te laten verlopen 

 
Procesondersteuner/leadfacilitator 
• Wie: Hade 
• Rol: 

o Ondersteunt bij de voorbereiding, scherp krijgen van vraag en keuze voor werkvorm/aanpak 
o Blik van buiten, spiegel, observator, (bescheiden) procesondersteuner tijdens meeting 

 
Tafelbegeleiders 
• Wie: Laura Van De Vyver, Silvie Maes, An Van Gasse, Nele De Klerck, Eline De Keulenaer, Seppe Van 

Bogaert, Sara Van den Bossche, Bart Roels, Tim De Brabander 
• Rol: 

o Bewaken naar timing het gesprek + bewaakt 
‘zijn we nog over de kern van de zaak bezig?’ 

o Capteren zoveel mogelijk de inhoud zodat we 
info goed meehebben. 

o Laten zich inhoudelijk niet meeslepen in een 
discussie, maar blijven actief luisteren, 
samenvatten en doorvragen.  

o Volgen de instructies van leadfacilitator 
o Zorgen dat iedereen aan bod komt.  

 
 
Opstart/welkom 

• Verwelkoming door schepen Ine Somers 
• Contextduiding door Jolien De Boodt 

o Een slimme stad is een stad die toekomstgericht denkt om maatschappelijke uitdagingen aan 
te pakken en de leefbaarheid van de stad te verhogen, in samenwerking met burgers, 
middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen… 
Technologie (bv. sensoren) en data zijn hierbij een middel om de uitdagingen aan te pakken. 

o Stand van zaken op vlak van Smart City Sint-Niklaas 
▪ Trajecten vanuit stakeholders 
▪ Interne trajecten binnen de stad 
▪ Samenwerken met andere centrumsteden en Vlaamse overheid (‘Smart Flanders’) 
▪ Partner bij Vlaamse projecten rond Smart City toepassingen 
▪ Partner bij Europese projecten 
▪ Stad als facilitator/matchmaker 
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• Deelnemers kiezen 1 van de 10 tafels, met telkens een tafelbegeleider. Elke tafel werkt rond 1 idee, 
gekozen in de workshop van 20 september 2018. 

 
 
STAP 1: Kennismaking, link met thema/project 

Deelnemers stellen zich kort voor en geven aan waarom ze voor het project kiezen. 
 
 
STAP 2: Check of initiële idee SLIM idee is 

Eén van de deelnemers die er bij de kick-off bij was, stelt het idee 
voor. De groep doorloopt de ‘IDEE-check’ en bespreekt elk criterium: 

• Start vanuit een maatschappelijke uitdaging die de 
levenskwaliteit van burgers verhoogt; 

• Draagt bij aan een stedelijke omgeving die duurzaam en 
veerkrachtig in de toekomst staat. 

• Is toekomstgericht en gericht op innovatie; 
• Maakt gebruik van een multi-stakeholder aanpak waarbij 

overheden, bedrijven, kennisinstellingen en al dan niet 
georganiseerde burgers betrokken zijn.  

• Heeft betrekking op de toepassing van data en 
geïntegreerde technologieën. 

 
Indien het finaal oordeel = SLIM > deelnemers brainstormen hoe het 
project nog SLIMMER zou kunnen zijn. 
Indien het finaal oordeel = NIET SLIM > de deelnemers kijken of het 
relevant is en waar het dan wel kan opgepakt worden (als beleidsproject, als burgerinitiatief buiten 
Slimme Stad, door organisatie, …); indien niet relevant > FAIL FORWARD 
 
 
1. Snuf snuf 

• Slim idee 
• Nog slimmer? 

o Link gezondheidsdata 
o Deelfietsen/postfietsen kunnen meten 
o Windrichting > oorzaken/analyses 
o Data internet 
o Universiteiten/onderzoekers 
o Toestel: fijn stof 
o Link met sensoren verlichtingspalen (Smart space-project) 
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o Actie: 
▪ Nulmeting 
▪ Iedereen weet wat resultaten willen zeggen > school! 
▪ Deel uitmaken – Sint-Niklaas meten binnen groter geheel 
▪ Mobiliteit 

o Opmerkingen 
▪ Gezondheid meten > artsen: data/cijfers van ziektes mbt fijn stof 
▪ Sint-Niklaas opdelen in sectoren 
▪ Seizoenen is belangrijk 

 
2. Meer deelfietsen 
Aangezien enkel stadsmedewerkers interesse hadden om verder na te denken over dit idee tijdens het 
atelier, ging dit idee niet verder door en sloten deelnemers aan bij een ander idee rond fietsen (nr. 6). 
 
3. Gelijke digitale kansen in het onderwijs (Maximumfactuur in onderwijs) 

• Slim idee 
• Nog slimmer? 

o Platform maken > kruispunt tussen bedrijven, overheid en scholen 
o Ter beschikking stellen van digitaal materiaal aan leerlingen, scholen, ook thuis, om zo 

er voor te kunnen zorgen dat iedereen zich digitaal kan ontplooien 
 
4. Oh-coin 

• Slim idee 
 
5. Smart mooovs 

• Slim idee 
• Nog slimmer? 

o Data van gebruikers hergebruiken: welke routes, timing, … 
o Op locaties die niet met auto toegankelijk zijn werken met QR (of virtuele code) 
o Geen louter fysieke oplossing, ook via app 
o Bedrijven betrekken 
o Deelfietsen, steps, deelauto’s (cf. mobiliteitsbudget), kortingen 

 
6. Slimme camera voor fietsstraten 

• Dit idee wordt herdacht naar ‘veilig fietsen’. 
 
7. Voedseloverschot en -productie linken aan lokale consumenten 

• Slim idee: naam idee wordt ‘duurzame lokale voedselstrategie’ 
• Nog slimmer? 

o Vermarkten, leren gebruiken 
o Sensibiliseren 
o Digitale ondersteuning 
o Stedelijk beleid > voedselstrategie 
o Democratisering/armoedetoets > sociaal aspect 

 
8. Buurten ondersteunen op maat 

• Slim idee 
• Nog slimmer? 

o Co-creatie (middel, geen doel!) moet als eerste stap om linken te leggen tussen partners 
en buurten > voor elke buurt iets uniek / via sleutelfiguren. 

o Ander resultaat want elke buurt is anders = iets dat meerwaarde biedt aan die buurt / 
eigenheid van de buurt; mee naar buiten brengt met actieve deelname van ook minder 
makkelijk te bereiken doelgroepen 
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o Stadsbreed of gericht op enkele buurten? 
o Professioneel of via vrijwilligers? > co-creatie stad als facilitator? 
o Prospectie 
o Visie rond tijdelijk gebruik leegstaande panden? 
o Innovatie: 

▪ co-creatie 
▪ op maat van de buurt, iets unieks voor de buurt 
▪ wijkbudgetten > buurtcomités te ondersteunen 
▪ hoplr – maar hiermee bereik je niet iedereen (EN-EN-verhaal) 

 
9. Verpakkingsloze stad 

• Onnodig gebruik van single plastics maximaal stimuleren 
• Slim idee: nog niet helemaal (? Heeft betrekking op de toepassing van data en geïntegreerde 

technologieën) 
• Slimmer maken? 

o Meten minder verbruik 
o Beloningssysteem (Oh-punten, Oh-coin) 
o Logo verpakkingsloze stad 

 
10. Parklaan als fietsgroene straat en ontmoetingsruimte 

• Geen slim idee 
• Wel relevant! 
 

 
STAP 3: Exploreren, inspiratie verzamelen 

Na een korte terugkoppeling per tafel aan alle aanwezigen, werden deelnemers uitgedaagd terug even de 
‘waarom?’ van hun project goed vast te nemen en te kijken of het idee een goed is om hieraan tegemoet 
te komen, in termen van impact. Deelnemers gingen op zoek naar relevante voorbeelden in binnen- en 
buitenland. 
Een aanzet naar inspiratiemateriaal is online te vinden op http://bit.ly/inspiratieslimmestad. 
 

  
 

http://bit.ly/inspiratieslimmestad
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STAP 4: Uitwerken project 

Deelnemers vullen de project-template in (of alleszins een aanzet). 
• WAT willen we precies doen? 
• WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 
• IMPACT: welke impact willen we realiseren? 
• VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 
• MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 
• KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
• Wat zijn de volgende stappen? 
• Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 
• Tijdslijn 

 
1. Snuf snuf 

 
 
2. Meer deelfietsen 
Niet meer uitgewerkt 
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3. Gelijke digitale kansen in het onderwijs 

 
 
4. Oh-coin 
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5. Smart moooves 

 
 
6. Veilig fietsen 
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7. Duurzame lokale voedselstrategie 

 
 
8. Buurten 3.0 
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9. Verpakkingsvrij Sint-Niklaas 

 
 
10. Parklaan als fietsgroene straat en ontmoetingsruimte 
Niet meer uitgewerkt binnen Slimme Stad, deelnemers bekeken wel verder hoe het opgenomen zou 
kunnen worden binnen bestaande acties van de stad. 
 
 
Afsluiting 

Dankjewel aan alle deelnemers! Het atelier bracht ons een stap dichter bij de uitwerking van ideeën. 
Ideeën moeten zeker nog verder groeien. Jolien nodigt de deelnemers uit om wel al verder te werken 
rond ideeën, en niet stil te zitten. De stad wil graag een volgende bijeenkomst organiseren. Als stad zijn 
we de komende periode bezig met de opmaak van een meerjarenplan. We zullen kijken welke ideeën 
daarbinnen passen en op welke manier de stad verder kan ondersteunen (niet noodzakelijk dat de stad 
zelf alle projecten trekt). 
 
Voor vele deelnemers was de avond te kort, deelnemers kijken uit naar een volgend overlegmoment om 
verder te concretiseren (te bekijken in welke vorm).
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Bijlage: projectcanvas uitgetypt per idee 

 

1. Snuf snuf 
WAT willen we precies doen? 

• Op lokaal niveau – wijken/straten 
• Bewustzijn vergroten (rond luchtkwaliteit) 
• Continue meting fijn stof 
• 100 meters installeren in Sint-Niklaas 
• Basis voor toekomstige acties, welke? Nog onbekend 

 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• Geeft een betere meting van de luchtkwaliteit 
• Betere meting resulteert in grotere betrokkenheid 
• Evolutie meten/impact van maatregelen vb. effect van elektrische wagens 
• Een basis bieden voor ‘lokale actie’ 
• Astmapatiënten: kunnen afhankelijk van de luchtkwaliteit hun gedrag aanpassen 

 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 

• Bewustwording 
• Een basis bieden voor lokale actie 

 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 

• Iedereen 
• Meer specifiek de scholen 

 
MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 

Actor Rol 
Enthousiastelingen om toestellen te bouwen 
onder begeleiding (vb. specifiek aanbod, 
‘vormingsaanbod’)  = vrijwilligers (automatisch 
aangekoppeld op luftdaten/forum) 

Toestellen bouwen 

Scholen/leerkrachten Verspreiding van de meetsetjes + promotie 
Opnemen in leertraject (is nu nog niet het geval) 

Luftdaten Opvolging van de sensoren via geautomatiseerde 
mails (na 24u niet functioneren) 
Zichtbaar maken op forum 

Stad Promotie 
 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 

• Set bouwen: €40 (betaald door de mensen zelf), incl. begeleiding door vrijwilligers 
• Luftdaten = gratis 

 
Wat zijn de volgende stappen? 

1. Scholen warm maken via Facebook oproep / duurzame scholen 
2. Promotie voeren 
3. Meer enthousiaste bouwers werven 
4. Op zoek naar vrijwilligers/plaatsers 
5. Groeimodel definiëren? Wie? 

Traag groeien + proberen objectief halen! 
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Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 

1: Enthousiaste/technische leerkrachten 
2: Via de MOS-werking (Milieu op School)  opnemen in thematische werking 
3: Via stad / o.a. dit project Slimme Stad / website klimaatstad  bericht bij Wase Lucht (Wouter 
Overmeire) 
3+4: via Vorming Plus  gestage opbouw + verspreiding van de meetsetjes 

 
Tijdslijn 
 
Opmerkingen 
Niet direct nood aan een 3e sessie (atelier). Het project gaat uit zichtzelf traag verder groeien tot 
doelstelling 100 meetpunten in Sint-Niklaas. 
 
 
 

2. Meer deelfietsen 
Niet uitgewerkt in projectcanvas 
 
 
 

3. Gelijke digitale kansen in het onderwijs 
WAT willen we precies doen? 
Een breed digitaal pakket aanbieden (hardware, software, internet en ondersteuning) aan leerlingen via 
de scholen. Door een digitaal platform te creëren waar onderwijs en bedrijven elkaar kunnen vinden. 
 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• De digitale kloof verkleinen door het strijden met gelijke wapens! 
• Een extra tool in de strijd tegen armoede 

 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 
Elk kind vertrouwd maken met de digitale maatschappij en zo een betere kans geven op de arbeidsmarkt 

 Beter geschoolde werknemers 
 Mensen versterken 

 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 
Leerlingen van het basis- en secundair onderwijs 
 
MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 

Actor Rol 
? Samenlevingsopbouw Trekker (afhankelijk van €) 
? Stad of andere organisatie Trekker (afhankelijk van €) 
Scholen Verspreiden van pakketten 
Bedrijven (VOKA, Cronos, telecombedrijf, …) Sponsor 
Sociale economie  
Stad Facilitator 
Vrijwilligers (ouderen opleidingen?) Gebruiksklaar maken 
Microsoft  
Rotary/provincie/projectoproepen Middelen € 
Ouders en leerlingen  
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KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
€: kosten 

• Personeelskost: trekker, ICT, vrijwilligers, … 
• Hardware, software, internet, ondersteuning 
• Logistiek (stockage en vervoer) 

€: baten 
• Minder kosten voor de sociale zekerheid  mensen kunnen zelfstandiger zijn 
• Promotie voor bedrijven 
• Stad Sint-Niklaas op de kaart 
• Minder recyclagekosten 

Maatschappelijke kosten 
Maatschappelijke baten 

• Mensen worden zelfstandiger  minder nood aan ondersteuning 
• Mensen kunnen mee in de kennismaatschappij die Vlaanderen is! 
• Stimuleren van sociale economie 
• Koppeling Oh-punten/Oh-coins 
• Recycleren van computers! 

 
Wat zijn de volgende stappen? 

• Verder uitwerken  waarom + cijfers opzoeken 
• VOKA contacteren 
• Iemand van Cronos? 
• Microsoft contacteren 
• Telecombedrijven 
• Trekker bepalen 
• € zoeken 

 
Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 

• € 
• Iemand die het mandaat heeft om te ‘trekken’ 
• Extra atelier 
• Weten wie de bevoegde schepen is 

 
Tijdslijn 
 
 
 

4. Oh-coin 
WAT willen we precies doen? 
Middel 
 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 
 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 
Gewenst gedrag stimuleren en lokale beleving stimuleren (lokaal geluk stimuleren) 
 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 

• Burger/burgerinitiatieven 
• Handelaars 
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MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 
Actor Rol 
Andere projecten  
Mi-Wa  
Technologiepartner  
Externe partners  gedrag capturen  
Stad + verenigingen  
Lokale handel + horeca  
Bedrijven  
Matchmakers  
Projectmanagement  
Support users  
Toerisme Waasland  

 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
€: kosten 

• Controle 
• Support/helpdesk 
• PM 
• Software + onderhoud 
• Marketing 
• Dagelijks management 

 
Wat zijn de volgende stappen? 

• Benchmark 
• (SWOT) businessplan o.b.v. beleidsplan 
• (Commerciële) partners pitchen 
• Stappenplan (intern) 

 
Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 

• Controle 
• Gebruikersgemak 
• Sterke ‘trekker’ 
• Impactmeting / (stads)monitor 

 
Tijdslijn 

• Position paper 
• CBS 
• Team 
• Businessplan 
• Partners (alle) 

 
 
 

5. Smart moooves 
WAT willen we precies doen? 

• Door ‘iets’ te doen van beweging kan je beloning krijgen (wat zal beloning zijn?) 
• Veel manieren om punten te verdienen 

o Sportclub: kleedkamer (QR-code) 
o Bedrijf: traphal (QR-code) 
o Bewoners: park (QR-code) 

• Werken met app 
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• Sociale via teams / iemand extra meenemen 
 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• Mensen motiveren om meer te bewegen (laagdrempelig) 
 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 

• Betere gezondheid 
• Mobiliteit 
• Sociale aspect / groeps 

 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 

• (Sporters) 
• Werknemers 
• Burgers 

o Kinderen 
o Senioren (minder makkelijk) 
 APP: analoog? NRC-chips 
  <-> investeringen? 
 

MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 
 

Actor Rol 
Lokale overheid Coach 

 Motiveren - 1 op 1 
Bedrijven – kleine ondernemers 

VOKA Netwerken + breder kader 
IT: innovatie – stagiair APP ontwikkelen / hosting 

Innovatie 
Marketeer professional  
Coördinatie  
Burgers Gezicht campagne 

Feedback 
 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
€: kosten 

• Ontwikkeling en onderhoud app 
• Coach – marketeer 
• Barcodes – printkost 
• ‘Coolness’ inbouwen (gamification, primaire doel ‘verstoppen’ à la Pokemon Go) 
• Marketing #smartmooovs 

€: baten 
• Voor gebruiker: kost geen geld en geeft korting 
• Bedrijven: 

o Lagere kost door minder werkverzuim 
o Betere productiviteit (door betere samenwerking) 
o Lagere mobiliteitskost voor bedrijven 
o Hipper imago (bedrijf – stad) 
o Verkoop van de data (vb. goede locatie voor fietswinkel) 

Maatschappelijke kosten 
• Potentieel risico 

o Niet-smartphonebezitters (vb. senioren)  duurdere, aparte oplossing 
o Uitsluiten van bepaalde groepen mensen (diversiteitstest) 
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Maatschappelijke baten 
• Financiële baten gebruiken om maatschappelijke doelen en baten te bereiken 
• Minder auto’s, minder elektriciteit verbruiken (vb. lift) 
• Minder werkverzuim door te weinig beweging 
• Meer sociale interactie en daardoor betere samenwerking 

 
Wat zijn de volgende stappen? 

1) Kernteam maken (complementair of adviseur) 
2) Afchecken realiteit (pitchen) 

Vragen kunnen beantwoorden 
Sponsors zoeken (fondsenwervers) 

3) Prototype 
4) Startfase: exclusieve gebruikers 

i. Stadhuis 
ii. School 

 
Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 

• Sponsors: beloningen 
• Locaties: beloningen 
• Toerisme: beloningen 
• Bedrijf: sociale beloning 
• Stad: mobiliteitsbeloning 

 
Tijdslijn 
 
 
 

6. Veilig fietsen 
WAT willen we precies doen? 

• Data  veilige/onveilige situaties oplijsten 
• Communicatie van fiets naar auto 
• Sensibilisering 

 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• Randvoorwaarden om het fietsen te bevorderen 
• Veiligheid bevorderen voor fietsers 

 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 

• Signaal beleid 
• Impact en gedragsverandering van de weggebruikers? 

 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 

• Alle weggebruikers! 
 
MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 

Actor Rol 
Team Scheire?  
Fietsersbond Communicatie 

Aanbrengen gebruikers 
Fietshandelaars + fabrikanten Mede-ontwikkeling 

Verspreiden 
Mobiliteitsambtenaar + stad Opvolging data 
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Budget 
Aanbrengen info 

Touring/VAB Instappen project 
Technologie  producent Ontwikkelen 
Media Communicatie 
Data-analist Verwerken 
Fietsers! Gebruikers 

 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
 
Wat zijn de volgende stappen? 

• Integratie in het wijkcirculatieplan 
• Info slimme fietslicht 
• (Beter visualiseren fietsstraat) 
• Agenderen 
• Betrekken op Fietsersbond, scholen, … 

 
Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 
 
Tijdslijn 
 
 
 

7. Duurzame lokale voedselstrategie 
WAT willen we precies doen? 
Voedselstrategie uittekenen, ondersteunen en implementeren 
 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• Ecologische en maatschappelijke impact van een voedselsysteem (productie, consumptie, 
afvalverwerking) 

• Verduurzamen met aandacht voor mobiliteit en welzijn 
 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 

• Verkleinen ecologische voetafdruk / CO² uitstoot 
• Gezondheid en welzijn beter 
• Erkenning en ondersteuning van de lokale economie 
• Bewustmaking lokale bevolking 
• Sociale impact 

 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 
Iedereen! 
 
MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 

Actor Mogelijke initiatiefnemers 
Boeren/producent Voedsaam (logistiek) 
Middenveldorganisatie Vorming-Plus 
Lokale horeca Pomona 
Maatschappelijk middenveld Ricolto 
De stad Voedselteams - Buurderij 
Ziekenhuis  
Sociale dienstverlening Wervel 
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Sociale economie Velt 
Grootkeukens Eva 
Scholen: keuken + onderwijs Bakfietskoerier 

Vlaanderen Circulair 
 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
Te moeilijk 
 
Wat zijn de volgende stappen? 

• Stad neemt initiatief 
• Stelt werkgroep samen  opdracht tot duurzame voedselstrategie! 

o Participatie 
o Coördinatierol 

Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 
Bestuursakkoord 
 
Tijdslijn 
 
 
 

8. Buurten 3.0 
WAT willen we precies doen? 
Vrijwillige buurtinitiatieven faciliteren, ondersteunen, empoweren, … 
 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• Verbinding tussen mensen in buurten 
 sociale cohesie bevorderen (inclusie) 

• Drempels verlagen tussen buurt-stad-middenveld 
 burger erkennen in zijn idee en talenten 

 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 

• Mensen die initiatief willen nemen, dat kunnen doen, zonder teveel gedoe (drempels verlagen) 
• Mensen een stem geven (luisteren naar de NEE-stem) 
• Meer verdraagzaamheid 

 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 
Burgers en buurtcomités 
 
MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 

Actor Mogelijke initiatiefnemers 
Buurtregisseur (professional?) Die alles over de buurt weet en kan doorverwijzen 
App ~ Hoplr Joris 
Alle buren / wijk  
Stadsbestuur Subsidies, budgetten (voor buurtregisseur) 

 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
 
 
Wat zijn de volgende stappen? 

• Draaiboek voor burgerinitiatieven > laagdrempelig 
• BUURTGIDS 
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• Uitbreiden van app Hoplr (positief!) > gps erbij, zodat je ter plaatse kan aanduiden waar er wat is 
vb. kapotte lamp maar ook hier is een buurtfeestje 

• Zoeken naar sleutelfiguren 
• Stakeholders samenbrengen (stad, politie, buurtwinkels, burgers, …) 
• Zoeken naar gemeenschappelijke thema per wijk 
• Buurtplatform waar diensten (tussen burgers) kunnen uitgewisseld worden (in talentenbank) 

 
Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 

• Actief burgerschap 
• Flexibel bestuur 
• Digitale middelen 
• (Crowdfunding) 
• Sponsors 

 
Tijdslijn 
 
 
 

9. Verpakkingsvrij Sint-Niklaas 
WAT willen we precies doen? 

• Mensen motiveren om plastiekvrij te leven 
• Bewustmaking 
• Duurzaam belonen 

 
WAAROM? Waarvoor biedt het een oplossing? Aan welke uitdaging biedt het een antwoord? 

• Afvalberg 
Vervuiling (microplastics) 
Zwerfvuil 

• Afval bestaat niet 
Afval = grondstof (circulaire economie) 

 
IMPACT: welke impact willen we realiseren? 
Iedereen is zich bewust van de nood en voordelen van afvalvrij leven 
 
VOOR WIE? Wie zijn de gebruikers? Voor wie doen we het? 

• Consument 
• Producent 
• Overheid/stad 

 
MET WIE? Wie zal het (helpen) realiseren? 

Actor Rol 
Lucca/Cappanori Inspiratie 
Scholen Educatief 
Handelaars/horeca  
Stad  
Buurt- en jeugdwerk  
Media PR 
Ambassadeurs/influencers PR 

 
KOSTEN/BATEN? €/maatschappelijk 
Maatschappelijke baten: minder afval 
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Wat zijn de volgende stappen? 

• Visie + stappenplan (stad) 
• Concretiseren wat / waarom / impact (beoogde) 
• Beloningssysteem / visualisatie 
• Good Planet? Les/workshop 

 
Wat/wie hebben we nodig om die te zetten? 

• Trekker / projectleider/groep 
• IT / app – competitie 
• Samenwerking universiteit 
• Kunstwereld? Verbeke Foundation 

 
Tijdslijn 
 
 
 

10. Parklaan als fietsgroene straat en ontmoetingsruimte 
Niet uitgewerkt in projectcanvas 


