
Naam beleidsplan omschrijving goedkeuring start einde verplicht door relatie tot andere beleidsplannen
Strategisch plan toerisme en 
stadspromotie

Om de toeristische marktpositie van Sint-Niklaas te behouden en te verbeteren, en de 
kansen te grijpen die aanwezig zijn, werd dit plan gemaakt. 

GR 24-02-2017 2017 2022 facultatief Strategisch plan toerisme Waasland 
(http://sector.tov.be/wp-
content/uploads/2015/11/SBP-waasland-definitief-
eindrapport.pdf)
Horecabeleidsplan

Actieplan speelweefsel voor 
de kernstad Sint-Niklaas

Een actieplan speelweefsel reikt concrete doelstellingen en acties aan om de 
(her)inrichting van openbare speelterreinen op een onderbouwde en logische wijze, 
naargelang de noden, uit te voeren en stipuleert richtlijnen over de invulling van de 
lokale openbare en publieke ruimte.

GR 22-06-2012 2012 facultatief Ruimtelijk structuurplan, groenplan, woonplan en 
masterplan publieke ruimte Masterplan Publieke 
Ruimte

Stedelijke Musea Sint-Niklaas: 
beleidsplan 2019-2023

Het beleidsplan wordt opgemaakt in functie van de subsidieronde 2018 voor een 
aanvraag van een werkingssubsidie van 2019 tot 2023 als museum met kwaliteitslabel 
'erkend museum' en een indeling bij het regionale niveau.

CBS 27-11-2017 GR 
21-12-2017

2019 2023 onderdelen van 
beleidsplan door 
Agentschap 
Kunsten en 
Erfgoed - 
Vlaanderen

Bouwblokkenstudie De bouwblokkenstudie vormt een beleidsinstrument dat het mogelijk maakt met een 
dynamische en actieve aanpak nieuwe ontwikkelingen in bouwblokken te stimuleren, 
begeleiden en initiëren. Het roept een halt toe aan ad hoc-ontwikkelingen en geeft 
een overkoepelende visie die bouwblokprojecten in goede banen leidt.

GR 24-06-2016 2016 actieplan 52 van 
het Witboek voor 
de 
bestuursperiode 
2013-2018

* lobbenstadmodel 
* mobiliteitsplan
* masterplan publieke ruimte
* actieplan speelweefsel 
* woonbeleidsplan 
* stedelijk groenplan

Detailhandelsplan Sint-
Niklaas. Handel, beleving en 
ondernemerschap: van visie 
tot actie

Het detailhandelsplan is een leidraad voor adviezen bij vergunningsaanvragen, een 
verfijning van de beleidsintenties uit het Witboek, een argumentatie voor de 
beoordeling van besluitvorming, een sturingsmiddel naar het speelveld van 
verschillende actoren, een houvast voor budgetbeslissingen en een middel om het 
stadsbestuur en handelaars op één lijn  te krijgen.

GR 24-03-2017 2017 facultatief * horecabeleidsplan
* masterplan publieke ruimte
* gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Fietsinfrastructuurstudie en 
fietsparkeerplan

Om het integraal fietsbeleid dat in het mobiliteitsplan vormgegeven werd verder door 
te vertalen naar maatregelen, bouwstenen en acties die zichtbaar zijn op het terrein 
werd deze studie opgemaakt. Het bevat een fietsinfrastructuurstudie en een 
fietsparkeerplan. 

GR 24-06-2016 2016 acties 
op 
lange 
termijn 
na 6 jaar

facultatief * mobiliteitsplan

Stedelijk groenplan Sint-
Niklaas

Het stedelijk groenplan vormt een richtinggevend document voor het beleid voor wat 
betreft de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het groen. Het geeft aan welke 
groenstructuren de gemeente herbergt, wat de waarde, samenhang en functie van 
deze structuren is en hoe zij te handhaven of te versterken zijn.

GR 28-10-2011 2012 termijn 
van 10-
20 jaar: 
2032

facultatief * lobbenstadmodel
* mobiliteitsplan
* masterplan publieke ruimte
* gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Horecabeleidsplan Sint-
Niklaas

Het horecabeleidsplan heeft de ambitie een klimaat te creëren waarin ondernemende 
en creatieve uitbaters optimaal hun ding kunnen doen. Het is geen plan dat wordt 
         opgelegd maar kwam tot stand in nauw overleg met de sector zelf

GR 27-11-2015 2016 2021 facultatief * detailhandelsplan
* gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Kerkenbeleidsplan Sint-
Niklaas

Het kerkenbeleidsplan is een ontwikkelingsvisie voor de parochiekerken op het 
grondgebied van Sint-Niklaas, opgemaakt in overleg tussen kerkfabrieken, centraal 
kerkbestuur en stadsbestuur. Het plan legt vast welke kerken op korte of langere 
termijn zullen onttrokken worden aan de eredienst met aanzet tot mogelijke 
ontwikkeling. Voor kerken die hun eredienstfunctie behouden wordt een aanzet 
gegeven tot valorisatie of medegebruik van de kerk in functie van bvb. toeristische of 
culturele activiteiten.

bisdom 15-05-2017 - 
GR 23-06-2017

2017 blijft 
van 
toepassi
ng tot 
actualis
atie

geen wettelijke 
verplichting, 
maar voorwaarde 
voor bekomen 
van een 
erfgoedpremie 
voor beschermde 
kerken

Klimaatplan 2015-2020 Het Klimaatplan omvat 34 maatregelen die Sint-Niklaas 20,7% CO2-reductie moeten 
opleveren tegen 2020. Deze maatregelen vormen de basis voor het Sustainable Action 
Plan (SEAP)  dat bij het Europese Covenant of Mayors werd ingediend en houdt tegelijk 
Sint-Niklaas op koers naar een klimaatneutrale stad in 2050, waarbij een minimale CO2-
reductie van 80 tot 95% vereist zal zijn. De in totaal 71 acties opgenomen in het 
klimaatplan streven naast CO2-reductie, hoofdzakelijk naar een meer leefbare, 
klimaatbewuste stad van de toekomst. Een deel Adaptatie somt de voornaamste lokale 
klimaateffecten op en geeft kort aan waaruit mogelijke adaptatiemaatregelen kunnen 
bestaan

GR 24-04-2015 2015 2020 facultatief * mobiliteitsplan (voor acties Deel 2.5. Mobiliteit)
* lobbenstadmodel (voor Deel 2.3. Ruimtelijke 
ontwikkeling en Deel 3. Adaptatie)



Lobbenstadmodel Sint-
Niklaas

Het lobbenstadmodel wordt gehanteerd als toetsingskader bij de verdere ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad. In het lobbenstadmodel wordt de kernstad niet concentrisch 
uitgebreid waardoor open ruimte steeds verder weg wordt geduwd van de stad maar 
met compacte stadslobben opgebouwd rond de radiale invalswegen. Tussen de 
stadslobben brengt een netwerk van blauwgroene vingers de natuur tot in het hart van 
de stad.

GR 26-09-2014 2014 actieplan 55 van 
het Witboek voor 
de 
bestuursperiode 
2013-2018

* mobiliteitsplan
* stedelijk groenplan
* klimaatplan
* bouwblokkenstudie

Regiomasterplan openbare 
verlichting

Een referentiekader waarbij consequent en in alle objectiviteit kan gekozen worden 
voor gepaste verlichting rekening houdende met principes op het vlak van 
energiezuinige, lichthindervriendelijke en bestuurbare openbare verlichting als 
functioneel en sfeerbepalend element van het openbaar domein.

GR 22-12-2016 2017 Europese 
kaderrichtlijn 
2005/32/EG (eco-
design 
regelgeving)

* mobiliteitsplan
* masterplan publieke ruimte

Masterplan publieke ruimte Het masterplan publieke ruimte vormt een beschrijvend kader voor de toepassing van 
materialen en elementen, details en inrichtingsprincipes in de publieke ruimte om te 
komen tot een samenhangend en leesbaar geheel. Het masterplan is een handzaam 
beleidsdocument dat ten dienste staat van elke stadsdienst en ontwerper die opereert 
in de publieke ruimte van Sint-niklaas. 

GR 27-06-2014 2014 actieplan 53 van 
het Witboek voor 
de 
bestuursperiode 
2013-2018
bindende 
bepaling in het 
gemeentelijk 
ruimtelijk 
structuurplan

* gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
* mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan Dit plan vormt het referentiekader waarbinnen het mobiliteitsbeleid de komende jaren 
zal uitgewerkt worden. De voornaamste ambities zijn het verhogen van de 
verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Hiervoor zetten we in op de fiets, op 
een kwalitatief parkeerbeleid, sterk openbaar vervoer en wijkcirculatieplannen.

GR 24-04-2015 2015 Einde 
uitvoeri
ng: 
acties 
op 
lange 
termijn 
na 6 jaar

verplicht plan, 
indien men 
projecten vanuit 
de hogere 
overheid 
gefinancierd wil 
krijgen.

* lobbenstadmodel
* klimaatplan
* masterplan publieke ruimte

Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Sint-Niklaas

Het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas is een beleidsdocument dat aanduidt waar er 
in de toekomst nieuwe woningen gebouwd worden, waar de natuur en het landschap 
behouden blijven, waar de landbouw zich verder ontwikkelt, waar bedrijventerreinen 
aangelegd worden, waar ruimte voorzien wordt voor sport en ontspanning en waar 
nieuwe wegen aangelegd worden. Ruimtelijke uitvoeringsplannen geven uitvoering 
aan het structuurplan.

GR 21-04-2006
Deputatie 22-06-
2006

2006 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke 
Ordening

* masterplan publieke ruimte
* mobiliteitsplan
* woonbeleidsplan
* horecabeleidsplan
* detailhandelsplan
* stedelijk groenplan

Woonbeleidsstudie Sint-
Niklaas

De woonstudie geeft inzicht in de toekomstige demografische evoluties van de stad. 
Het is een leidraad bij de ontwikkeling van het woonaanbod, zowel op vlak van 
ruimtelijke differentiatie, typologie als betaalbaarheid. Het actieprogramma moet 
toelaten de uitgestippelde doelstellingen te behalen.

GR 24-08-2018 2018 facultatief * gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
* bouwblokkenstudie

Lokaal armoedeplan Sint-
Niklaas
'Kansen voor iedereen'

Het lokaal armoedebeleid maakt integraal deel uit van het lokaal welzijnsbeleid, zoals 
dit is opgetekend in de beleidsplannen van het stadsbestuur en het OCMW. Activering 
en de strijd tegen kinderarmoede zijn de twee speerpunten van het lokaal 
armoedebeleid. Het lokaal armoedeplan is geënt op wat men de “sociale grondrechten” 
noemt, waarmee verwezen wordt naar artikel 23 van de Belgische Grondwet.

OCMWR 24-04-2014
GR 25-04-2014

2014 2020 facultatief

Lokaal drugbeleidsplan
Stand van zaken en voorstel 
nieuwe acties 2014-2017

Het lokaal drugsbeleidsplan maakt de globale aanpak van de drugsproblematiek in 
Sint-Niklaas mogelijk. Het plan bestaat uit 3 pijlers: preventie, hulpverlening en 
politie/justitie. 

GR 23-05-2014 2014 2017 facultatief

Ouderenbeleidsplan stad Sint-
Niklaas
Een analyse van indicatoren 
ouderenvriendelijke stad

In opdracht van het stadsbestuur stelde HIVA, KU Leuven een nieuw 
ouderenbeleidsplan op voor de periode 2014-2019. Voor de opmaak van het 
ouderenbeleidsplan is gewerkt met de 8 domeinen van de ouderenvriendelijke 
checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie.

GR 19-12-2014 facultatief Beleidsplan zorgstrategie Sint-Niklaas
Bouwstenen en aanbevelingen



Diversiteitsplan Het diversiteitsplan omvat in principe alle beleidsdomeinen en zorgt voor een kader 
voor diversiteit binnen alle diensten van stad, OCMW en politie. Er is gekozen voor een 
inhoudelijke opdeling in speerpunten in plaats van doelgroepen, waardoor het 
transversale karakter primeert. Per speerpunt werd met de relevante diensten een 
aantal nieuwe acties uitgewerkt en eventueel reeds bestaande acties toegevoegd om 
tot een coherent geheel te komen.

OCMWR 24-09-2015
GR 25-09-2015

2015 2019 facultatief

Lokaal armoedeplan
nieuwe acties 2017-2019

Dit lokaal armoedeplan bouwt verder op het plan van 2014 en formuleert nieuwe 
acties voor de periode 2017-2019.

OCMWR 16-03-2017
GR 24-03-2017

2017 2019 facultatief Lokaal armoedeplan Sint-Niklaas
'Kansen voor iedereen'

Beleidsplan zorgstrategie Sint-
Niklaas
Bouwstenen en 
aanbevelingen

Met het beleidsplan zorgstrategie blikt het OCMW vooruit op de ontwikkeling van de 
woonzorg voor senioren in Sint-Niklaas. Het Zorgstrategisch Plan (2004) wordt 
aangevuld met enkele voorstellen die inspelen op recentere maatschappelijke 
evoluties.

OCMWR 27-11-2014 2015 2019 verplicht - 
Woonzorgdecreet 
13-03-2009

Ouderenbeleidsplan stad Sint-Niklaas
Een analyse van indicatoren ouderenvriendelijke stad


