De foto op de cover komt uit de Beeldbank Sint-Niklaas (https://sint-niklaas.debeeldbank.be).
De foto is genomen op 20-09-2015 door fotograaf Tom Abeloos. De rechtenhouder is © www.guapetom.be.
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Samen maken we de stad van morgen
Sint-Niklaas is een buitenbeentje onder de dertien Vlaamse centrumsteden: centraal gelegen,
makkelijk bereikbaar langs de weg en het spoor, met een jonge en dynamische bevolking,
toonaangevende scholen en bloeiende bedrijven en zorginstellingen. Ook het groen in het
centrum, de levendige deelgemeenten en een ruim cultureel en vrijetijdsaanbod oefenen een
grote aantrekkingskracht uit op de stad met de Gro(o)t(st)e Markt, de mooiste ballons en –
uiteraard – het Huis van de Sint.
Sint-Niklaas is een stad met tal van mogelijkheden, die vol vertrouwen uitkijkt naar de toekomst.
De vele uitdagingen grijpen we aan als opportuniteiten. Op de agenda staan onder meer: een
aantal belangrijke stadsvernieuwingsprojecten, de bestrijding van criminaliteit en overlast, het
terugdringen van de armoede, de verkeersleefbaarheid en -veiligheid, de vergrijzing en
verkleuring van de bevolking…
Het beleidsprogramma 2019-2024 bevat de hefbomen waarmee we nu aan de slag gaan en de
fundamenten die we willen leggen voor de verdere toekomst. Na een breed participatietraject
wordt het beleidsprogramma vertaald in het financieel meerjarenplan 2020-2025, dat dit jaar in
december ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
We willen vorm geven aan de stad van morgen…
…waar kinderen en jongeren zorgeloos kunnen opgroeien en openbloeien;
…waar het aangenaam wonen is in een klimaatneutrale stad;
…waar bewoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen bewegen;
…waar werken en ondernemen loont;
…waar jong en oud, bewoners en bezoekers ruime ontspanningsmogelijkheden vinden;
…waar een doordachte stadspromotie onze troeven beter in de verf zet;
…waar iédereen meetelt en straks 80.000 mensen samenleven in harmonie;
…waar ouderen zich veilig en thuis voelen;
…waar het lokaal bestuur een klantvriendelijke organisatie is.
Ons beleidsprogramma bestaat uit 50 actieplannen. Bij het opstellen hebben we ons onder
meer laten leiden door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
(2015), die het stadsbestuur reeds in 2017 heeft onderschreven.
Het stadsbestuur nodigt de inwoners en de bezoekers van Sint-Niklaas uit om tijdens het voorjaar
samen na te denken over de concretisering en invulling van de beleidsdoelstellingen. Het is
meteen ook de start van een vernieuwende en verfrissende aanpak inzake inspraak en participatie.
…want: Samen maken we de stad van morgen!

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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Leeswijzer
Alle 50 actieplannen hebben we afgetoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(‘sustainable development goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties. Op 24 november 2017
engageerde de gemeenteraad zich om die op het lokale niveau mee te helpen verwezenlijken.
Per actieplan wordt aan de hand van de icoontjes aangegeven op welke SDG het betrekking
heeft.
Beëindig armoede overal en in
al haar vormen.

Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen landen.

Beëindig honger, zorg voor
voedselveiligheid /-zekerheid
en promoot duurzame
landbouw.

Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden
en gemeenschappen.

Goede gezondheid en welzijn
voor alle leeftijden.

Zorgen voor duurzame
consumptie- en
productiepatronen.

Inclusief, gelijkwaardig,
kwalitatief onderwijs en
kansen voor levenslang leren
voor iedereen.

Dringende maatregelen
nemen om de klimaatverandering en de gevolgen
ervan te bestrijden.

Gendergelijkheid en
empowerment van vrouwen
en meisjes.

Bescherming en duurzaam
gebruik van de oceanen, zeeën
en mariene hulpbronnen voor
duurzame ontwikkeling.

Toegang tot water en sanitair
voor iedereen en duurzaam
watergebruik.

Bescherming, herstel en
duurzaam gebruik van
ecosystemen op het land.

Betaalbare en duurzame
energie.

Vrede, veiligheid en
rechtszekerheid zijn
essentieel om duurzame
ontwikkeling te bevorderen.

Langdurige, inclusieve en
duurzame economische groei,
volledige tewerkstelling en
waardig werk voor iedereen.

De middelen voor de uitvoering
versterken en het wereldwijd
partnerschap voor duurzame
ontwikkeling revitaliseren.

Veerkrachtige/robuuste
infrastructuur, inclusieve en
duurzame industrialisering en
innovatie.

Goedgekeurd door de Verenigde Naties
op 25 september 2015. De Sint-Niklase
gemeenteraad engageerde zich op 24
november 2017 om deze op lokaal vlak
mee te helpen verwezenlijken.
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Algemeen kader
Vertrekkend vanuit de missie van de lokale besturen en de visie van waar we heen willen met
Sint-Niklaas, geven we hieronder de beleidsdoelstellingen die voortvloeien uit het
bestuursakkoord van 16 oktober 2018.
Deze doelstellingen worden in de volgende hoofdstukken opgevuld met concrete actieplannen.
De nadruk ligt hierbij op het nieuw beleid dat het bestuur wil voeren. Maar het spreekt voor zich
dat we een groot deel van het reeds bestaande beleid willen verderzetten: hiervoor verwijzen
we naar het nieuwe meerjarenplan 2020-2025, dat tegen eind 2019 wordt opgesteld.
Als we hierna over het bestuur spreken of over de doelstellingen die we willen bereiken, dan
bedoelen we daar steeds zowel stad als OCMW mee.

Missie
Stad en OCMW Sint-Niklaas willen duurzaam bijdragen aan het welzijn van de burgers en
verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de
lokale bevoegdheden.

Visie
We willen Sint-Niklaas verder uitbouwen tot een veilige, welvarende, sociale, ecologische,
innovatieve, diverse en trotse Vlaamse centrumstad.

Beleidsdoelstellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sint-Niklaas als centrumstad profileren
Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt
De stad verder ontwikkelen en vergroenen
Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
De weg naar een klimaatneutrale stad verderzetten
Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen
Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector
De stad verantwoord en klantgericht besturen
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I. Sint-Niklaas als centrumstad
profileren
Als hoofdstad van het Waasland en met een centrale ligging in Vlaanderen beschikt Sint-Niklaas over
heel wat troeven. Hierbij denken we onder meer aan de aantrekkingskracht van Sint-Niklaas als
scholenstad, het gevarieerde en rijke vrijetijdsaanbod, een aantal unieke evenementen, de
voortreffelijke zorgvoorzieningen, de uitgebreide dienstensector en een groot aanbod aan bedrijven
en middenstand. Bovendien vind je al deze voorzieningen in een geconcentreerd en goed bereikbaar
stadscentrum, waardoor we ook nog beschikken over voldoende open ruimte in de stadsrand en de
deelgemeenten.
Door ons sterker te profileren als centrumstad kunnen we die troeven nog beter uitspelen. Een
ambitieuze centrumstad op mensenmaat worden, is de doelstelling. En iedereen is hiervoor
ambassadeur. Investeren in mensen en ondernemingen, ingrepen in de openbare ruimte, een
uitgebreid en gevarieerd aanbod aan winkels, restaurants, uitgaansmogelijkheden, evenementen,
toeristische en culturele troeven... zullen dit alleen maar versterken.
Sint-Niklaas een eigen gezicht, ‘een smoel’, geven is hierbij essentieel. Van daaruit een promotiebeleid voeren om op vele vlakken sprongen vooruit te maken en een volwaardige en ambitieuze
centrumstad te worden, is de boodschap. Een centrumstad met een smoel, waar het goed is om te
wonen en te werken, met goede voorzieningen en toch nog op mensenmaat, waarbij we de troeven
waarover we nu al beschikken, in de kijker zetten en verder uitspelen… daar willen we voor gaan!
We willen alle burgers fier maken op hun stad. De burgers zijn de stad.

1. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie
en communicatie aan te scherpen

•

Onze stad heeft veel te bieden. Toch is het essentieel om een eigen gezicht, ‘een smoel’ te
hebben. Want hoe iemand naar Sint-Niklaas kijkt, wordt niet alleen door het uitzicht
bepaald of door de functionele troeven die men biedt, maar evenzeer door het gevoel, de
dynamiek, de sfeer… die leeft in de stad. We moeten dus onze troeven verrijken met
menselijke en emotionele aspecten, met het DNA van onze stad: dat waarin we ons als SintNiklaas willen onderscheiden.

•

Er is dus nood aan een duidelijke merkenstrategie. Stadspromotie moet gebeuren op vele
niveaus, maar steeds met hetzelfde doel, namelijk: ons DNA, ons merk uitdragen. Die
merkenstrategie wordt op korte termijn vastgelegd en vertrekt vanuit de belangrijkste
troeven van Sint-Niklaas (ballonstad, kinder- en jeugdstad, stad van de Sint, grootste markt
van België, Mercatorcollectie en hoofdstad van het Waasland).
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•

Stadspromotie is essentieel willen we als stad voldoende investeerders, ondernemers,
toeristen, cultuurfanaten, inwoners en toekomstkansen aantrekken. Stadpromotie hangt dan
ook samen met alle beleidsdomeinen. Het heeft wel tot doel de fierheid, de betrokkenheid
en de aantrekkelijkheid van onze stad te verhogen en ons eigen talent te promoten.

•

Stadspromotie betekent keuzes maken en prioriteiten stellen.

•

We willen de burgers fier maken op hun stad door samen met hen die stad te maken.

•

Het stadsbestuur moderniseert en stroomlijnt verder zijn communicatiebeleid. Dit uit zich
onder meer in een gecoördineerde communicatie met betrekking tot evenementen, horeca,
middenstand, toerisme, cultuur en sport. De communicatie moet wervend zijn en geeft blijk
van een zelfbewuste organisatie. Daarbij gebruiken we consequent de stadskleuren blauw
en geel.

•

De communicatie speelt in op de moderne communicatiekanalen (online, sociale media…).
Het format voor de stadstelevisie wordt herbekeken.

•

Het stadsbestuur respecteert in zijn communicatie ook de eigenheid van de deelgemeenten.

•

De communicatie bereikt alle doelgroepen via een variëteit in de gebruikte kanalen en
diversiteit in de beeldvorming. Toegankelijke communicatie voor iedereen is een
aandachtspunt. We denken hierbij ook aan een gebruikersgroep met onder andere
ervaringsdeskundigen, waaraan we de dienstverlening toetsen.

2. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van
Vlaanderen

•

We willen de kinderen en jongeren aan onze stad binden met een beleid op maat van de
jeugd. Sint-Niklaas werd enkele jaren geleden al eens verkozen tot de ‘vetste jeugdstad van
Vlaanderen’ en dat willen we zo houden: we willen het belang van kinderen en jongeren als
de makers van onze toekomst onderstrepen, als de nieuwe generatie. Zij leven niet alleen in
de stad, maar vormen tegelijk ook de stad van morgen.

•

Sint-Niklaas blijft pionier als kind- en jeugdvriendelijke stad en brengt samen met burgers
en middenveld alle acties samen in een breed gedragen en ambitieus stadsproject. Drie
bouwstenen en uitdagingen vormen daarvoor het fundament:
1. kinderen en jongeren kunnen een beroep doen op kwaliteitsvolle basisvoorzieningen
zoals kinderopvang, scholen, veilige fietspaden, openbaar vervoer, vrijetijdsmogelijkheden…;
2. kinderen en jongeren ruimte geven in al hun diversiteit en inzetten op duurzaam
samenleven;
3. een permanente dialoog met kinderen en jongeren.
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•

De stad van het kind is ook de stad van de Sint. ‘Sinterklaas’ is één van de belangrijkste
unieke kenmerken van de stad. We bouwen onze stad verder uit tot de enige echte Sintstad, met het Sint-Nicolaasgenootschap en het Actiecomité voor Handel en Ambachten
(ACHA) als vaste partners.

3. Sterke evenementen organiseren en de
culturele en toeristische troeven uitspelen

•

Met de Vredefeesten staat Sint-Niklaas internationaal op de kaart als ballonstad. Dit
meerdaags evenement, begin september, blijft het hoogtepunt van het
evenementenseizoen.

•

Ook daarbuiten hebben we nood aan sterke evenementen, waar mogelijk in samenwerking
met private partners die een lokaal draagvlak en een bovenlokale uitstraling kennen. In dit
kader dringt zich een analyse op van alle evenementen en van de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden (bv. duurzame evenementen, subsidiereglement evenementen,
uitstraling, toegankelijkheid, betrokkenheid middenstand...).

•

Kleinschalige bottom-up en/of experimentele/verbindende initiatieven krijgen een kans.

•

We betrekken economie, horeca en verenigingen zoveel mogelijk bij evenementen en
toerisme. Op die manier creëren we een win-win situatie. Hier zal stadspromotie ook een
belangrijke rol spelen, want willen we de place-to-be zijn, dan moeten we het ook
uitdragen, zowel in onze eigen stad als erbuiten. Dit kan bovendien de fierheid en
betrokkenheid van onze inwoners alleen maar vergroten.

•

Speciale aandacht gaat naar de jeugdcategorie 14-24 jaar. Ook voor hen moet een
aantrekkelijk aanbod uitgewerkt worden.

•

Er zijn heel wat sportevenementen in onze stad. Deze activiteiten beter bekend maken is
een belangrijke doelstelling. Ook het aantrekken van topsportevenementen, waaronder een
vast wielerevenement, is een actiepunt.

•

De Vlaamse Feestdag wordt verder uitgebouwd tot een volksfeest in het stadscentrum en de
3 deelgemeenten.

•

Toeristische activiteiten en evenementen moeten vanuit onze functie als centrumstad
steeds een sociale en/of economische benadering krijgen.

•

Onze stad kent een groot cultuuraanbod en vele evenementen. Van een gezellige barbecue
in de wijk tot de Vredefeesten… allemaal kleuren en maken ze onze stad tot wat ze vandaag
is. Bovendien beschikt onze stad over een aantal aantrekkelijke historische parels die alle
aandacht verdienen. Het zijn zeer mooie troeven van onze stad die voldoende benut moeten
worden, uiteraard met het nodige respect voor de gebouwen en gebruikers.
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•

Het nieuwe toeristisch infocentrum in de nieuwe stadhuisvleugel en het kader van het
strategisch plan toerisme bieden alle kansen om onze troeven uit te spelen.

•

De eigenheid van de stadskern en de deelgemeenten kunnen we ook toeristisch in de verf
zetten. Het netwerk van trage wegen en knooppuntkaarten moet uitgebreid worden.
Cultuur-educatief toerisme rond onze unieke kenmerken (Stad van de Sint, ballonvaart, art
deco, Mercator, Reynaert) wordt verder uitgewerkt.

•

We beschikken over succesvolle en kwaliteitsvolle hotels, B&B’s en jeugdverblijfcentra. We
promoten verschillende vormen van toeristisch verblijf.

4. Verder kijken dan de eigen grenzen

•

Het stadsbestuur wil de motor zijn van een nieuwe dynamiek onder de Europese
stedenverzustering, door uitwisseling en samenwerking rond bepaalde beleidsthema’s. De
contacten met de Afrikaanse partnersteden worden verdergezet.

•

In eigen stad ondersteunt het bestuur de sensibilisering rond de Noord-Zuidverhoudingen,
onder meer door eerlijke handel actief te promoten.

•

We organiseren plechtigheden die de vredesgedachte koesteren en die de bevrijding
passend in herdenking brengen. Sint-Niklaas herdenkt in 2019-2020 de 75ste verjaardag van
de bevrijding van de stad (9 september 1944) en het einde van de Tweede Wereldoorlog (8
mei 1945). Tevens wordt in 2020 aandacht besteed aan de 80ste verjaardag van de
bombardementen in mei 1940, waarbij een 90-tal burgers om het leven kwamen, onder wie
51 vluchtelingen uit Breda.
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II. Ervoor zorgen dat iedereen zich
veilig en thuis voelt
Wat ons allemaal verbindt, is de stad waarin we wonen, werken, verblijven en samenleven. Mensen
maken de stad en die stad maken we samen.
Wij willen Sint-Niklaas verder laten uitgroeien tot een warme stad waarin iedereen zich thuis voelt,
niemand uitgesloten wordt en iedereen zich betrokken voelt. Een stad waarin mensen elkaar graag
ontmoeten en zorg dragen voor elkaar. Een stad ook waarin iedereen zichzelf kan zijn. Onze stad is
een kleurrijke, solidaire en diverse stad, waarin elke inwoner telt.
Een veelheid aan maatschappelijke thema’s stelt ons voor grote uitdagingen. Welzijn en gezondheid
laten zich niet langer opsluiten in één beleidsdomein. Vanuit een integrale visie op onze stad als
gezonde stad, werken we stelselmatig aan het verhogen van de levenskwaliteit van elke burger en
het bevorderen van de sociale cohesie, zelfredzaamheid en emancipatie. We willen als stad een
verbindende en faciliterende rol spelen met grote aandacht voor preventief beleid en positieve
beeldvorming.
We hebben oog voor de samenlevingsproblemen waarmee wij, net als elke andere centrumstad,
geconfronteerd worden. Door een geïntegreerde en kordate aanpak zorgen we ervoor dat iedereen
zich overal in de stad veilig kan voelen. Een interdisciplinaire aanpak inzake het voorkomen van
overlast, bestraffing en nazorg resulteert in een hoger veiligheidsgevoel.

5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

•

In elke wijk wordt het uitbouwen van een wijkwerking (door wijkbewoners) gestimuleerd en
ondersteund. Hiervoor wordt er voldoende personeelsinzet en werkingsbudget voorzien,
zodat gemeenschapsvormende activiteiten kunnen georganiseerd en/of ondersteund
worden.

•

Een deel van het stadsbudget wordt gereserveerd voor acties van burgers, in de vorm van
een wijkbudget. Het inzetten van dit budget kan op verschillende manieren, bv. al dan niet
gekoppeld aan het project ‘Wijk in de Kijker’. Het budget kan ook op verschillende criteria
gebaseerd zijn (bv. per inwoner, oppervlakte…).

•

We willen inzetten op warme wijken: vergroenen, samenleven versterken, de strijd tegen
eenzaamheid aangaan, verenigingen en clubs aanmoedigen om hun infrastructuur open te
stellen voor de buurt, overlast tegengaan… De initiatieven rond gebiedsgerichte werking en
‘Wijk in de kijker’, die verderop in deze tekst aan bod komen, dragen ook bij aan de warme
samenleving die we voor ogen hebben.
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•

We dragen ook dieren een warm hart toe. Een dierenbeleidsplan wordt uitgewerkt met
onder andere aandacht voor het verderzetten van het zwerfkattenbeleid, het realiseren van
meer hondenuitloopweides en de verstrenging van het gebruik van dieren in circussen.

6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden

•

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 zal de nadruk leggen op onder meer een versterking
van de wijk- en verkeerspolitie. Buurten met een bijzondere overlastproblematiek en/of een
verhoogd onveiligheidsgevoel (zoals de stationsbuurt) krijgen gerichte aandacht, met onder
andere een meer zichtbare en aanspreekbare politie. Onveiligheid pakken we krachtdadig
aan.

•

We starten organisatiebrede projecten om het samenleven te bevorderen en om overlast
(onaangepast verkeersgedrag, sluikstorten, drugs, geluidshinder, vandalisme…) in te perken.
Wijkagenten, gemeenschapswachten en buurtwerkers spelen hierin een belangrijke rol. Een
interdisciplinaire aanpak inzake het voorkomen van overlast, bestraffing en nazorg zorgt
voor een hoger veiligheidsgevoel. De diensten werken samen om de openbare netheid, de
groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen, want ook de
aantrekkelijkheid van de buurt bepaalt of mensen zich veilig voelen.

•

Voor grensoverschrijdende fenomenen wordt de wisselwerking met aangrenzende
politiezones en de federale politie verbeterd.

•

We besteden aandacht aan de problematiek van intrafamiliaal geweld.

•

De milieupolitie speelt kort op de bal bij meldingen van geluidsoverlast, zwerfvuil,
sluikstorten en dierenverwaarlozing of -mishandeling.

7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

•

We werken verder binnen het scholentraject in functie van veilige schoolroutes en
schoolomgevingen. In deze bestuursperiode worden alle schoolomgevingen volgens een
modeloplossing aangepast, in samenspraak met leerlingen, ouders en directies. We
stimuleren de leerlingen en hun ouders om te kiezen voor duurzame verplaatsingen naar
school.

•

We werken samen met onze buurgemeenten binnen Interwaas aan een verbod op
doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen en voeren een coherent, fair maar
doortastend handhavingsbeleid.
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•

In samenwerking met het Vlaamse Instituut voor Logistiek tekenen we een stadsdistributienetwerk uit en zoeken we partners om dit in de praktijk te brengen. Zo kunnen we
goederenstromen naar de binnenstad beter en met minder overlast bundelen.

•

De stad zal een actie opzetten om de hoffelijkheid in het verkeer tussen de verschillende
soorten weggebruikers te verhogen.

8. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

•

In het kader van het meerjarenbeleidsplan van de Hulpverleningszone Waasland wordt de
24 urenpermanentie in de brandweerpost Sint-Niklaas bestendigd, met een optimale
betrokkenheid van de vrijwilligers.

•

De ambulances voor dringende geneeskundige hulpverlening blijven gehuisvest in de
brandweerpost, Nijverheidsstraat 33.

•

Binnen het werkgebied van de Hulpverleningszone Waasland werkt Sint-Niklaas mee aan
een optimalisering van de gemeentelijke noodplanning.

9. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en
leeftijdsvriendelijke stad

•

We stellen een nieuw diversiteitsplan op in samenwerking met het middenveld. Aandacht
voor discriminatie, toegankelijke communicatie, het ondersteunen van verenigingen,
positieve beeldvorming, ontmoeting, diversiteit bij het stadspersoneel (drempels detecteren
en wegwerken)… zijn belangrijke bouwstenen. Dit diversiteitsplan omvat alle doelgroepen.
Van hieruit kan een doelgroepspecifiek beleid volgen (bv. Regenboogbeleid, actieplan
personen met een beperking…).

•

We nemen de regierol op in het realiseren van een leeftijdsvriendelijke gemeente. Hierbij
werken we actief samen met het middenveld, Zorgpunt Waasland en andere zorgaanbieders,
bv. rond dementievriendelijke stad en andere preventieprojecten. Hierbij hebben we
aandacht voor alle doelgroepen en speciale aandacht voor armoede bij senioren.

•

Vanuit de stad volgen we de ontwikkelingen in het Zorgpunt Waasland actief op, waarbij
betaalbaarheid, toegankelijkheid en oog voor diversiteit belangrijke aandachtspunten zijn.

•

Mantelzorgers nemen een belangrijke rol op in de zorg om Sint-Niklazenaren met een
hogere zorgbehoefte langer in hun vertrouwde thuisomgeving te houden. We bekijken hoe
we hen beter kunnen ondersteunen.
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•

Het ingeslagen traject rond toegankelijkheid met INTER zullen we verder zetten om te
komen tot een toegankelijke gemeente. We hanteren de ‘European Disability Card’ (EDC) om
de toegang te bevorderen tot culturele, sportieve en vrijetijdsbesteding.

•

Het project ‘gezonde gemeente’ zullen we verder uitwerken in samenwerking met LOGO
Waasland.

•

Hulpverleners in de eerste lijn worden, door een gebrek aan voldoende ambulante
psychische hulpverlening, steeds meer geconfronteerd met de psychische kwetsbaarheid
van hun cliënten. Vanuit de stad willen we initiatieven nemen om enerzijds de capaciteit
van de ambulante psychische zorg te verhogen en anderzijds de expertise van hulpverleners
op de eerste lijn te verhogen in hun werking met mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Hiervoor zullen we samenwerkingsverbanden opzetten tussen experten uit
de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk (professionelen,
mantelzorgers en vrijwilligers). De stad neemt hier de regierol op.

10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

•

De stad verzet zich tegen elke vorm van discriminatie en racisme en zal een beleid
ontwikkelen tegen racisme en discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt.

•

Elke Sint-Niklazenaar kan het slachtoffer worden van agressie, discriminatie en uitsluiting.
We maken medeburgers en stadspersoneel weerbaar om op een gepaste manier op te
komen voor de stadsgenoot. We gaan aan de slag met concrete vormingen voor jongeren op
school, gebaseerd op hun leefwereld, en organiseren stadsbrede sensibiliseringsacties.

•

Samen met de bevoegde organisaties wordt gewerkt aan een plan om de
meldingsbereidheid voor discriminatie te verhogen. Vanuit de binnengekomen meldingen
engageert de stad zich ertoe om de aanbevelingen op maat van Sint-Niklaas op te nemen.

•

We voeren een actiever beleid rond nieuwkomers en inburgering, waardoor men zich
welkom voelt en burgerzin wordt gestimuleerd.

•

We werken verder aan een goed beleid rond vluchtelingen en nemen hier de rol van
regisseur op. We behouden het extra vluchtelingenbudget en dringen bij de hogere overheid
aan op compensatiebudgetten.

•

We behouden de buurtstewards en bekijken een mogelijke uitbreiding naar andere
doelgroepen.
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III. De stad verder ontwikkelen
en vergroenen
Ruimtelijke planning bepaalt waar gewoond wordt, waar ondernemers innovatieve bedrijven en
winkels uitbaten, waar terrasjes en groen zijn, waar in parken en bossen gespeeld, gesport en
ontspannen wordt. We gaan resoluut voor aangename groene woonkernen en het bewaren van het
landelijk karakter in het buitengebied. Het lobbenstadmodel wordt verankerd en een beleidskader
voor het buitengebied wordt uitgewerkt.
Attractieve woonkernen zijn een deel van de oplossing voor de uitdagingen van de toekomst: via
vergroening verbeteren we de leef- en luchtkwaliteit en verminderen we het hitte-eilandeffect. Buiten
de kernen maken we plaats voor bossen en landbouw.

11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

•

Sint-Niklaas is de eerste Vlaamse stad die het lobbenstadmodel als stedenbouwkundig
concept hanteert om uit te groeien tot een duurzame stad. Naast dit model voor het
stedelijk gebied wordt een beleidskader uitgewerkt voor het buitengebied, waarbij de
bescherming van de open ruimte centraal staat en beperkte verdichting zijn plaats heeft in
de dorpskernen.

•

Deze visie op stad en buitengebied houdt rekening met de ligging, draagkracht van de
omgeving en de noden van de buurt. Ze wordt verankerd in een Beleidsplan Ruimte SintNiklaas, ter vervanging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

•

Burgers en verenigingen worden betrokken bij de opmaak van het beleidsplan, zodat we
komen tot een gedragen ruimtelijke visie. Deze visie wordt duidelijk gecommuniceerd naar
kandidaat-bouwers en zij worden op een heldere en klantvriendelijke manier begeleid.

•

Geïntegreerde handhaving vormt het sluitstuk van een consequent ruimtelijk beleid.

12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

•

Het stadsbestuur neemt een actieve rol op in de ontwikkeling van de stad, bv. via de opstart
van een stadsontwikkelingsbedrijf. We nemen op een proactieve manier de regie in handen
en we realiseren projecten die de andere sociale, ruimtelijke, economische en ecologische
beleidsprioriteiten van de stad versterken. We gaan op zoek naar opportuniteiten en creëren
meerwaarde voor de omgeving.
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•

We werken de lopende stadsontwikkelingsprojecten Paterssite en VTS af en starten het
project Hendrik Heymanplein op in samenwerking met alle stakeholders. De nieuwe bib
wordt de attractiepool op het vernieuwde groene ontmoetingsplein.

•

We ontwikkelen een nieuwe visie voor de wijk rond Groot Kloosterland.

•

Een nieuw stadsontwikkelingsproject wordt opgestart en tegen het einde van de
bestuursperiode moet Campus Moeland - Lodewijk De Meesterstraat planologisch klaar zijn.

•

We ontwikkelen een visie over Reinaertgalerij, Puyenbeke en Zwijgershoek.

•

Bij grote projecten wordt de expertise vanuit verschillende beleidsdomeinen maximaal
betrokken. Een participatietraject wordt vooraf ontwikkeld en gecommuniceerd, dit zowel
bij eigen ruimtelijke dossiers als bij projectaanvragen van ontwikkelaars. Vanaf de start van
een traject voorzien we inspraak: dit verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van de
projecten. Ook na het verlenen van een projectvergunning biedt de stad de nodige
ondersteuning en informatie voor bouwheren.

13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

•

Een nieuwe bouwcodex actualiseert en bundelt alle bestaande richtlijnen en verordeningen,
vertrekkend vanuit de beleidsdoelstellingen, en legt op eenduidige wijze de rechten en
plichten (lasten) van bouwheren en projectontwikkelaars vast. Aandachtspunten hierbij zijn
duurzaam en levensloopbestendig wonen en het afdwingen van heraanplant na bomenkap.

•

In stadsontwikkelingsprojecten hebben we oog voor de betaalbaarheid van de woningen én
de diversiteit in het aanbod, met zowel grondgebonden als meergezinswoningen. We maken
ook alternatieve woonvormen mogelijk.

•

Tegenover de meerwaarde die ontstaat bij verdichting leggen we lasten op die inspelen op
noden die ontstaan door verdichting. We denken daarbij aan publieke speel- en
ontmoetingsruimtes, groenzones, doorwaadbaarheid en duurzame mobiliteit, parkeerruimte,
collectieve energievoorziening en diverse woonvormen en -typologieën (van alleenstaanden
tot gezinnen, van sociaal woonaanbod tot huizen van tweeverdieners, van jonge gezinnen
tot co-housing). Deze lasten kunnen opgelegd worden binnen het project of via financiële
compensatie, zodat de stad ze kan realiseren in de nabijheid van het project.

•

We zetten premies in voor het verder verduurzamen en kwalitatief verbeteren van het
bestaande woningpatrimonium.
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•

We werken de laagdrempelige dienstverlening rond wonen en energie verder uit aan het
loket in het stadhuis. We informeren en sensibiliseren burgers en waar mogelijk begeleiden
we hen actief rond thema’s als energie en woningkwaliteit. Energie zal het centraal thema
zijn waarrond een aanbod wordt uitgewerkt, zowel voor huurders als eigenaars.

14. Inzetten op toegankelijk groen

•

De inhaalbeweging voor meer stadsbos en stadsdeelgroen is ingezet, maar uit de cijfers van
de stadsmonitor blijkt duidelijk dat we een versnelling hoger moeten schakelen. Bij elke
stedelijke lob en in elke deelgemeente zorgen we voor een buurtbos.

•

We werken samen met verenigingen om milieu- en natuurdoelstellingen te realiseren. Zo
wordt een landschapsplan voor stadsbos Puitvoet opgemaakt met inbreng van alle actoren
en helpen de verschillende actoren ook bij de realisatie.

•

Via een stappenplan voor de heropening van trage wegen worden de tragewegenplannen
stapsgewijs uitgevoerd. Hierdoor kan ook het netwerk van knooppuntenkaarten worden
uitgebreid. De bestaande trage wegen houden we open en we zorgen voor een kwalitatieve
aanleg ervan. Langs deze wegen voorzien we voldoende zitbanken en vuilnisbakken.
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IV. Gezellige, propere en leefbare
buurten creëren
Propere en aangename buurten, straten en pleinen zijn een noodzaak voor een kwalitatieve
leefomgeving. Een consequente en herkenbare aanleg van verschillende buurten, met specifieke
aandacht voor plekken om te ontspannen, te ontmoeten en te spelen, is de basis. Met een
wijkgerichte aanpak zorgen we ervoor dat het openbaar domein aangenaam en netjes blijft. Maar ook
hier heeft de burger een rol te spelen. We experimenteren met nieuwe vormen van participatie om de
betrokkenheid van de buurt te versterken.

15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij
onderhoud

•

Het masterplan publieke ruimte wordt het maatgevend instrument van stadsvernieuwing.
De bestaande beleidsplannen (mobiliteitsplan, circulatieplan, groenplan en
speelweefselplan) vormen het kader voor een integraal actieplan openbaar domein. We
starten met de winkelwandellus in het stadscentrum, de Grote Markt en Hendrik
Heymanplein. Staan eveneens op de planning: Koningin Elisabethplein en Leopoldplein,
Adolf Daensplein en Sint-Jansplein. Ook het dorpsplein Nieuwkerken verdient een aanpak,
gekoppeld aan lokale mobiliteitsmaatregelen.

•

De gebiedsgerichte werking van de uitvoerende diensten wordt verder uitgerold en
uitgediept tot alle aspecten van de publieke ruimte. Het team wordt een aanspreekpunt
binnen de buurt.

•

Ook de bewoners zelf nodigen we uit om verantwoordelijkheid op te nemen voor de
inrichting en onderhoud van het openbaar domein. We steunen buurtinitiatieven die mee
willen werken aan propere en groene buurten.

16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

•

Op basis van het integraal actieplan openbaar domein creëren we voldoende, kwalitatieve
en aangepaste groene ontmoetings- en speelruimtes. Op die manier vergroot de leefbaarheid in groenarme buurten en worden ze aantrekkelijk voor gezinnen. We integreren
gezellige, functionele belevingsruimtes voor jong en oud, met aandacht voor spelprikkels in
de publieke ruimte.
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•

We duwen de inhaalbeweging rond speelinfrastructuur door: per jaar 4 nieuwe of
vernieuwde buurtspeelplekken, een jaarlijkse pop-up speelspot in het stadshart en 3 echte
pleisterplekken op stadsniveau. Er wordt een campagne #9100speelstad uitgerold die al
onze speelproducten verbindt.

•

Bij de herinrichting van pleinen kiezen we voor ruimtelijke kwaliteit en het creëren van
ontmoetingsruimte. In de Elisabethwijk willen we ook veel ruimte om te spelen. De Grote
Markt wordt een groenere plaats voor ontmoeting en terrassen. Ook voor het Hendrik
Heymanplein kiezen we voor vergroening en belevingsruimte.

•

We kiezen voor kwalitatieve vergroening van onze stadskern met bespeelbaar én
onderhoudsvriendelijk belevingsgroen. Bomen en gevelgroen in onze straten brengen
karakter en vormen een eerste buffer tegen de luchtvervuiling.

•

Alle kunstinitiatieven in de publieke ruimte in de stad willen we beter op elkaar afstemmen.
Daarbij hebben we het onder meer over het plaatsen van beelden, streetart, tijdelijke
installaties, bespeelbare kunst...

•

We willen sporten op het openbaar domein en in de groene lobben mogelijk maken, onder
andere door extra loopparcours (bv. in Puitvoet), wandelroutes, fitnesstoestellen, openbare
tafeltennistafels en petanqueterreintjes.

•

Speelplaatsen worden verder hervormd tot groene speelplekken en scholen worden
begeleid om deze open te stellen voor de buurt.

17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

•

We bestrijden leegstand door tijdelijke invulling mogelijk te maken. Dit kan door het
regelgevend kader aan te passen om dit mogelijk te maken, maar ook door als stad op te
treden als intermediair en ondersteuning te bieden bij de uitwerking. Ook vanuit sociaalcultureel en participatief oogpunt is het interessant om het tijdelijk gebruik van in onbruik
zijnde plekken te versoepelen. Met het eigen stadspatrimonium kunnen we, waar dat kan,
zelf het inspirerende voorbeeld geven. Zo creëren we tijdelijke ruimtes voor startende
ondernemers, sociale projecten of tentoonstellingsruimtes.

•

Ook braakliggende terreinen kunnen een tijdelijke invulling krijgen. In afwachting van hun
definitieve ontwikkeling kunnen bloemenweides, ontmoetingsruimtes, volkstuintjes, buurtparkings of hondenuitloopweides deze ruimte een zinvolle tijdelijke bestemming geven.

•

Leegstand in de stad wordt verder aangepakt. We voeren een actief beleid om leegstaande
panden opnieuw in te vullen, onder meer door leegstand progressief te belasten.
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•

We pakken leegstand ook in winkelstraten aan. Leegstand ontsiert een winkelstraat en
creëert een gevoel van onveiligheid. Naast het heffen van leegstandstaks gaan we op zoek
naar bijkomende innovatieve oplossingen, waarbij we ook aandacht hebben voor
leegstaande woningen boven winkels.

18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

•

Een asbestactieplan zet het pad uit naar een asbestveilige stad. Prioritair wordt ingezet op
de screening van gevoelige locaties. Verenigingen en instellingen worden ondersteund in de
verwijdering van asbest.

•

We helpen burgers bij de asbestinventarisatie van hun woning en bieden hen aan om via
een groepsaankoop en premies voordeliger asbest op een veilige manier te laten
verwijderen. Dit alles verloopt in samenwerking met MIWA, en de succesvolle
pilootprojecten worden verder gezet.

•

We maken alle gebouwen van stad en OCMW asbestveilig en bekijken proactief
opportuniteiten met betrekking tot subsidies. Deze actie zal deel uitmaken van het globaal
asbestactieplan.
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V. Het stadscentrum bereikbaar en
fietsvriendelijk maken
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid blijven de belangrijkste speerpunten uit ons
mobiliteitsbeleid, zoals bepaald door het mobiliteitsplan (2015). Daartoe moeten we de omslag
maken naar meer duurzame verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer, terwijl we
de stad wel bereikbaar houden voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. We willen Sint-Niklaas
verder uitbouwen als een fiets- en wandelstad.
Samen met onze buurgemeenten bouwen we een regionaal mobiliteitsplan met een werkbaar
gelaagd mobiliteitsnetwerk uit, waarbij het openbaar vervoer aantrekkelijker en sneller wordt dankzij
het volop inzetten op combi-mobiliteit en de daaraan gelinkte mobipunten.

19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

•

We focussen op de heraanleg van voetpaden op de meest gebruikte wandelroutes. We
werken systematisch obstakels weg, verlagen boordstenen en kiezen voor gemakkelijk
berijdbare bestrating (voor rolstoelgebruikers en kinderwagens).

•

Sint-Niklaas fietsstad organiseert een nieuwe fietsconferentie. Hierbij krijgen de inwoners
en het middenveld de kans om 100 maatregelen te selecteren voor meer fietsveiligheid en
(fietsparkeer)comfort.

•

We starten alvast met het ‘ontklinkeren’ van een aantal fietspaden (klinkers vervangen door
asfalt of beton, wat het fietscomfort verhoogt) en het wegwerken van de ontbrekende
schakels op de hoofdfietsroutes.

20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

•

Binnen de vervoerregio Waasland bouwen we een werkbaar gelaagd vervoersnetwerk uit
met een sterk openbaar vervoerskernnet van en naar Sint-Niklaas, een performant
complementair aanvullend net en een fijnmaziger vervoer op maat. Ons wandel- en
fietsbeleid werkt versterkend voor dit vervoernetwerk.
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•

Het spoornet vormt de ruggengraat van ons vervoersnetwerk. Daarom eist de stad het
openhouden van de treinstations van Belsele, Sinaai en Nieuwkerken. We gaan niet in op
het sluiten van overwegen indien er onvoldoende of te weinig realistische alternatieven
zijn. Het stadsbestuur is geen voorstander van een derde spoor zolang er geen business
case, noch duidelijkheid is over de ruimtelijke, sociale, economische en mobiliteitsimpact.

•

De stad maakt binnen de vervoerregio werk van Mobility as a Service (MaaS): door efficiënt
gebruik van vervoersdata optimaliseren we deze netwerken. Deze optimalisatie leidt tot een
betere service die op zijn beurt meer gebruikers zal aantrekken. Gebruikers kunnen
verschillende mobiliteitsoplossingen gebruiken die verrekend worden vanuit één
geïntegreerde toepassing. Het verder uitbouwen van deelmobiliteit is hierbij een
noodzakelijke voorwaarde.

21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

•

Sint-Niklaas maakt een inhaalbeweging qua deelmobiliteit met de oprichting van een nieuw
fietsdeelproject, of de uitbreiding van een bestaand fietsdeelproject.

•

Een kader wordt gecreëerd waardoor het aantrekkelijk wordt deelauto’s te plaatsen.

•

We staan open voor andere vormen van deelmobiliteit (bv. elektrische scooters of
skateboards).

•

Het netwerk van elektrische auto-oplaadpunten wordt uitgebreid.

•

We bereiden samen met de lokale taxisector de invoering van het nieuwe taxidecreet voor
(2020). We promoten elektro-taxi’s mee met investeringen in snelladers.

•

We communiceren intenser en meer op maat van de Sint-Niklazenaar over de voordelen van
deelmobiliteit.

22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

•

Het circulatieplan wordt stap voor stap ingevoerd met ruimte voor evaluatie en bijsturing.
Hierbij is er aandacht voor ruimtelijke kwaliteit: speelprikkels, groen, fietsenstalling en
ontmoetingsruimte.

•

Op de Grote Markt creëren we aan de randen van het plein meer kwalitatieve ruimte om te
wandelen. De parking wordt beter ontsloten door een bijkomende in- en uitrit.
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•

Het Hendrik Heymanplein wordt bereikbaar vanuit de Parklaan.

•

In de Elisabethwijk combineren we de circulatiemaatregelen met de herinrichting van de
pleinen.

•

We optimaliseren de ringweg door slimme lichtenregelingen en door de N70 aan te pakken
tussen Parklaan en N41.

23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

•

Na de modernisering van het parkeren in de vorige bestuursperiode kijken we naar het
parkeerbeleid van de toekomst, met een modern parkeergeleidingssysteem om de
bestaande parkeerruimte voor parkeren beter te gebruiken (in plaats van nieuwe ruimte in
te nemen). Zoals in het vorige actieplan al werd gesteld, voorzien we een bijkomende in- en
uitrit voor de parking Grote Markt. Tegelijk openen we 5 nieuwe (semi-publieke)
buurtparkings. We kijken hiervoor eerst naar bestaande private parkings.

•

De aanleg van de oostelijke tangent als verbinding tussen de E17 en de N70 wordt verder
voorbereid in overleg met het Vlaams Gewest.
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VI. De weg naar een klimaatneutrale
stad verderzetten
Sint-Niklazenaars hebben baat bij een ambitieus klimaatbeleid. De klimaatverandering plaatst ons
voor heel wat uitdagingen, maar biedt ook grote opportuniteiten. Sint-Niklaas was reeds een
voortrekker om een klimaatneutrale stad te worden en wil die ambitie verder versterken. Samen met
de groeiende groep burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen gaan we de uitdaging aan om de
uitstoot van de broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 40 % en onze stad voor te bereiden
op de eerste gevolgen van de klimaatsverandering.

24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

•

We ondertekenen de verlenging van het burgemeesterconvenant en verhogen de ambitie, door
de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 40 % ten opzichte van 2011.

•

We actualiseren het klimaatplan via een breed participatietraject, waarbij ook het
engagement gevraagd wordt van verschillende actoren om via projecten en
partnerschappen toe te werken naar een klimaatneutrale stad. Een klimaatadaptatieplan
bereidt ons voor op de onvermijdelijke eerste gevolgen van de klimaatverandering.

•

In het energietransitieplan nemen we een actieve rol op in het uitbouwen van
warmtenetten en het opzetten en ondersteunen van participatieve en coöperatieve
energieopwekking.

•

De stad geeft het goede voorbeeld met een duurzaam aankoopbeleid, sociale clausules in
lastenboeken, inzet op circulaire en lokale economie, gebouwenbeheer (zie hierna) en het
verduurzamen van eigen verplaatsingsgedrag en wagenparkbeheer. Dit beleid wordt
verankerd in de werking.

25. Minder afval produceren

•

We gaan samen voor 40 % minder afval en voeren het diftar-principe in voor restafval en op
alle recyclageparken. Daarom installeren we een weegbrug op Vlyminckshoek. Diftar is de
afkorting van 'gedifferentieerd tarief' en werkt op het principe dat wie meer vervuilt, meer
betaalt. We volgen dit nauwgezet op en sturen bij waar nodig. MIWA neemt hier de regierol
op zich.
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•

Zwerfvuil en sluikstorten vormen een grote ergernis bij de mensen. We blijven inzetten op
het bestrijden en bestraffen ervan. ‘Schoon volk’, het project binnen MIWA, moet
verdergezet worden.

•

De stad stimuleert sorteren en recycleren. Er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld voor
wie klein behuisd is of niet over een auto beschikt.

•

We stimuleren hergebruik, onder andere door het faciliteren van een repaircafé.

•

De eigen stadsdiensten geven het goede voorbeeld. Stad Sint-Niklaas evolueert naar een
afvalarme organisatie.

26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

•

We ontwikkelen een visie en actieplan voor de evolutie naar een duurzaam, beheersbaar en
betaalbaar gebouwenpatrimonium tegen 2050, gekoppeld aan de opmaak en de
implementatie van een integrale duurzaamheidstoets voor stedelijke bouwprojecten.

•

Stadsgebouwen die niet noodzakelijk zijn voor het vervullen van de dienstverlening worden
verkocht. Met de inkomsten gegenereerd uit de verkoop wordt een gebouwenfonds gestijfd,
dat aangewend wordt voor investeringen in het te behouden patrimonium. Doelstelling
hiervan is een kleiner gebouwenpatrimonium, met gebouwen die functies clusteren, meer
gebruikt worden en waarvan het facilitair beheer zo eenvoudig mogelijk is.

•

We maken een inventaris op van de 25 belangrijkste gebouwen met betrekking tot de
indeling, toestand, installaties en speciale gebouwtechnische gegevens, om onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden op korte en lange termijn te plannen (onder meer op het vlak
van energiebesparende maatregelen).

•

Het is aan te bevelen om binnen de dienst gebouwen een cel energiebeheer op te richten
en hiervoor een energiedeskundige aan te stellen.

•

We vervangen verouderde installaties in stadsgebouwen, op voorwaarde dat het betreffende
gebouw op korte termijn niet gesloopt, verkocht of grondig verbouwd zal worden. We
installeren een energiemonitoringssysteem, gekoppeld aan één uitleessysteem en een
centraal beheer, en optimaliseren de sturing van HVAC-installaties in de stadsgebouwen.
HVAC is de Engelse afkorting van heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en
airconditioning (koeling).

•

We ontwikkelen een visie op toegangsbeheer tot stadsgebouwen. Voor de toepassing zullen
infrastructurele ingrepen nodig zijn.
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27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

•

Onze waterzuiveringsgraad stijgt tot boven de 90%.

•

We starten een project om het afvalwater van de woningen die niet kunnen aangesloten
worden op het rio-netwerk, ter plaatse te zuiveren (met individuele behandeling van
afvalwater of zogenaamde IBA’s) via een collectief aanbod.

•

Er is een integrale aanpak nodig voor waterbuffering en waterinfiltratie. De continu
bijkomende verharde oppervlakte door in- en uitbreiding van de stad, samen met het
intenser worden van de piekneerslag, zorgen ervoor dat steeds meer water op steeds
kortere tijd door de riolen, grachten en waterlopen van de stad moet worden afgevoerd.
Nieuwe rioleringsprojecten worden daarom ontworpen met een recente, op Vlaams niveau,
opgeschroefde veiligheid, wat leidt tot projecten met hoge infiltratie- en buffereisen. Ook
bij het vergunnen van nieuwe verharde oppervlakte wordt hiermee systematisch rekening
gehouden.

•

We grijpen opportuniteiten tot het ontharden van reeds verharde oppervlakten (bv.
parkings) en het aantrekkelijk inpassen van bovengrondse waterbuffering.

•

Opgemaakte plannen houden rekening met overstromingsbestrijding maar tevens met
waterkwaliteit. De polderbesturen zijn hierin steeds een partner die de stad ondersteunt.
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VII. Een gelijkekansenbeleid voeren
voor iedereen
De kerndoelstelling van het sociaal beleid is het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.
Steeds meer mensen in onze samenleving krijgen het moeilijk. Een stad heeft niet alle kaarten in
handen om tegen armoede te vechten. Maar door mechanismen van sociale uitsluiting tegen te gaan,
kunnen we wel het verschil maken.
We willen zoveel mogelijk gelijke kansen geven aan onze inwoners. De stad wil hier op alle
domeinen en zo vroeg mogelijk werk van maken, bijvoorbeeld in de kinderopvang, door het
ondersteunen van gelijke kansen op school en in de gezinnen. Het Huis van het Kind blijft zijn
pioniers- en voorbeeldrol in het Vlaamse landschap opnemen en in het flankerend onderwijsbeleid
staat het werken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind en elke jongere centraal.
Een sterk sociaal beleid betekent een inclusief beleid: armoede, diversiteit en toegankelijkheid staan
in elk beleidsdomein centraal. De stad neemt de regierol op voor dat sterk sociaal beleid. Maar dat
beleid kunnen we enkel samen voeren. Sint-Niklaas beschikt over een uitgebreid middenveld
waarmee we doorgedreven willen samenwerken. Wij zijn regisseur, katalysator en waar gaten vallen
zijn we ook organisator.

28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle
kinderopvang verder uitbreiden

•

Vanuit onze regierol voorzien we middelen voor de creatie van nieuwe, niet-gesubsidieerde
opvangplaatsen en investeren we in registratiesoftware. Ons beleid steunen we op die
manier op concrete vraag- en aanbodcijfers.

•

In de werking van onze eigen stedelijke kinderdagverblijven blijven we de focus leggen op
de pedagogische werking binnen de kinderopvang, op de rol van kinderopvang in de
ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van hun (kwetsbare) gezinnen. Vanuit een
gezamenlijke visie ontwikkelt elk kinderdagverblijf zijn eigenheid en zijn eigen
expertisegebied (bv. activering kwetsbare ouders, buurtgericht werken in kansarme
omgeving, inclusieve opvang voor kinderen met extra zorgnoden).

•

We investeren in de infrastructuur van de kinderdagverblijven Hermelijn en Pieternel; die
investeringen maken groei in een expertisegebied of de ontwikkeling van nieuwe
werkvormen mogelijk.
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•

Gezinsopvang vinden we een waardevolle opvangvorm die we graag zien voortbestaan.
Daarom grijpen we alle mogelijkheden aan waarbij we ondersteunend kunnen werken (bv.
werknemersstatuut of samenwerkende onthaalouders, waardoor de betaalbaarheid van de
infrastructuur verbetert).

29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

•

In het verwachte, nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang zal de
stad de opdracht krijgen om een betere afstemming van de buitenschoolse activiteiten te
creëren. De stad zal die regierol op een actieve manier invullen, binnen de filosofie van de
brede school.

•

We bevragen de nood aan opvang en vrijetijdsaanbod in diverse leeftijdscategorieën
(kleuter, lagere school, tieners) zodat we een gericht aanbod kunnen uitbouwen en
doelmatig kunnen investeren in de nodige infrastructuur.

•

In de buitenschoolse groepsopvang maken we de job aantrekkelijker door bv. te werken met
gecombineerde takenpakketten in samenwerking met basisscholen.

•

In de vakantieopvang willen we het vakantieaanbod verruimen in relatie tot de
buitenschoolse groepsopvang, met de focus op de kernstad.

•

Het M-decreet en inclusief werken in het onderwijs hebben ook een grote impact op de
buitenschoolse groepsopvang. Kinderen met extra zorgnoden en de grotere diversiteit
binnen de groep kinderen vragen bijkomende ondersteuning binnen de werking.

30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

•

Binnen het nieuwe armoedeplan blijft de strijd tegen gezinsarmoede een topprioriteit. We
bepalen in overleg met het middenveld, de kinderopvang en het onderwijs hoe we dit
concretiseren.

•

Het Huis van het Kind blijft de spil in de strijd tegen gezinsarmoede en de ondersteuning
van kwetsbare gezinnen (in brede zin: sociaaleconomisch, psychisch, gezinnen met
opvoedingsproblemen…). We zoeken een oplossing voor de infrastructurele problemen op
de locatie in de Kazernestraat. Hierbij is uitwijken naar een andere locatie (bv. de nieuwe
bibliotheek) zeker een optie die onderzocht zal worden.
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•

We bestendigen het aanbod van trajecten voor kinderen en jongeren met leer- en
gedragsmoeilijkheden.

•

We leggen een nieuwe focus op de ondersteuning van psychosociale noden van tieners,
jongeren en hun ouders.

•

Jongeren hebben nood aan een ontmoetingsplek, aanspreekpunt en studeerplek tijdens de
examens: een laagdrempelige plek waar ze terecht kunnen bij vragen en problemen, naar
het voorbeeld van Overkophuizen. Dit werken we uit samen met het Jongeren Advies
Centrum (JAC).

31. Werken aan gelijke onderwijskansen

•

Het flankerend onderwijsbeleid krijgt vorm in permanente dialoog met het onderwijsveld in
Sint-Niklaas. We zetten de participatieve manier van samenwerken verder, om met het
nodige draagvlak een beleid uit te stippelen dat inspeelt op de reële noden van het basisen secundair onderwijs in onze stad. We organiseren ook een gestructureerd overleg met
het volwassenen- en hoger onderwijs, met het oog op een sterkere samenwerking.

•

De stad neemt een actieve rol op om ouders bij de sleutelmomenten in de schoolse
loopbaan van hun kind te informeren en waar nodig actief te begeleiden, bijvoorbeeld bij de
school- of studiekeuze (‘school dichtbij’, voorschools traject) of de inschrijving van hun kind
(online aanmelden, loket kinderopvang en onderwijs).

•

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke factor die de slaagkansen van een kind bepaalt. We
werken verder aan het stimuleren van grotere ouderbetrokkenheid door een versterking van
het team brugfiguren.

•

We moedigen scholen aan om de transitie in te zetten naar een brede leer- en leefomgeving
voor de kinderen, hun ouders en de buurt. Dat doen we door het concept brede school
verder uit te werken en met een projectenfonds voor nieuwe initiatieven. Daarnaast stellen
we het kind centraal en slaan we bruggen tussen de kinderopvang van baby’s en peuters,
het onderwijs, de buitenschoolse opvang en de vrijetijdssector.

•

We beklemtonen het belang van schoolparticipatie en werken een actieplan uit om de
(achterliggende factoren van) spijbelen tegen te gaan.

•

We werken actief op de transitie tussen school en arbeidsmarkt, om ongekwalificeerde
uitstroom tegen te gaan. We continueren daarom zeker het project ‘veilig verbinden’.
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•

De risicofactoren die gelijke onderwijskansen bedreigen (bv. kostenbeleid scholen), worden
verder in kaart gebracht en in overleg met de scholen wordt er geremedieerd. We evalueren
de werking van het schoolparticipatiefonds en voorzien voldoende reguliere middelen in het
budget om de stijgende nood aan financiële ondersteuning voor onderwijskosten op te
vangen. We gaan hierover opnieuw in overleg met de omliggende gemeenten, om tot een
Waas verhaal te komen. We maken ook jongeren zelf bewust rond budgetbeheer.

•

Een goeie kennis van het Nederlands is een belangrijke succesfactor, zowel op school als
tijdens de latere professionele carrière. Maar taalkennis is bovenal ook een sterke
verbindende factor in een samenleving. We werken het aanbod rond taalverwerving,
meertaligheid en anderstaligheid verder uit en ondersteunen scholen, bijvoorbeeld door het
delen van expertise in het OKAN-onderwijs (onthaalonderwijs voor anderstalige
nieuwkomers). We continueren (de ondersteuning van) de uitgebreide zomerwerking voor
anderstalige kinderen en jongeren.

•

Een gezonde geest in een gezond lichaam: we zetten een programma op rond bewegen op
school.

•

De energiecoach blijft de scholen ondersteunen bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen op infrastructureel en pedagogisch gebied.

•

We monitoren permanent de capaciteit in het basis- en secundair onderwijs, in het licht van
de verwachte groei van onze stad. De stad neemt de regierol op binnen de taskforce
capaciteit. Tegen het schooljaar 2024-2025 zouden meer dan 700 plaatsen in het
basisonderwijs en 2600 plaatsen in het secundair onderwijs nodig zijn.

•

Een veelheid aan stedelijke diensten levert een aanbod aan scholen (groene speelplaatsen,
mobiliteit in schoolomgevingen, energiecoach, taalcoach, brugfiguren, buitenschoolse
kinderopvang…), een veelheid aan diensten ondersteunt de gezinnen wiens kinderen school
lopen in Sint-Niklaas (maatschappelijk assistenten, kansenwerkers, buurtstewards…). We
stroomlijnen de communicatie die vanuit de stad naar de scholen vertrekt, stemmen het
aanbod waar mogelijk meer af op maat van de scholen en zorgen met efficiënte
overlegmomenten voor een beperking van de hoge vergaderdruk.

•

Het talent van élk kind ontwikkelen blijft de centrale doelstelling van de twee stedelijke
basisscholen. De twee stedelijke basisscholen laten zich al jaren opmerken door hun actief
beleid rond bijvoorbeeld zorg, digitalisering en onthaalonderwijs voor nieuwkomers. Zij
blijven die actieve voortrekkersrol opnemen in nieuwe evoluties, bijvoorbeeld rond brede
school, en zijn steeds bereid hun expertise te delen met scholen uit de andere netten.
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32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

•

We richten een taskforce sociaal wonen op. Die zal een groeipad uitstippelen in functie van
het optrekken van (net geen) 6 % sociale woningen naar 9% tegen 2035. De stad is bereid
hierin te ondersteunen. De stad, de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SNMH) en
het Sociaal Verhuurkantoor (Soveka) stellen daartoe een gezamenlijk actieplan op. Soveka
richt zich hierbij op kleinere projecten en het op de huurmarkt houden van oudere
huurwoningen.

•

In stedelijke projecten (stadsontwikkeling) hebben we oog voor de betaalbaarheid van
woningen, onder meer met klassieke gezinswoningen, maar ook met alternatieve
woonvormen.

•

Kwetsbare inwoners (huurders én eigenaars) zullen we gericht sensibiliseren en begeleiden
in functie van duurzaam en kwaliteitsvol wonen (bv. preventie uithuiszetting op private
huurmarkt). We overleggen intern (wonen-welzijn) voor de coördinatie van initiatieven die
gericht zijn op kwetsbare inwoners en we volgen hierin ook de gevolgen op van de
vernieuwde huurwetgeving (bv. huurwaarborg).

•

We trekken het aantal noodwoningen op en zetten deze ook in in functie van een
structurele aanpak voor het verbeteren van de woningkwaliteit. Indien het project voor de
noodwoningen in de Kongostraat niet doorgaat, voorzien we een alternatief.

•

Samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en andere Wase gemeenten wordt
een aanbod uitgewerkt voor de problematiek van daklozen.

•

We zetten een proefproject rond noodkopers op. Noodkopers zijn personen die door het
gebrek aan alternatieven op de woningmarkt een woning verwerven, maar die de renovatie
ervan moeten uitstellen omwille van financiële redenen.

33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

•

Een veelheid aan partners, organisatoren en diensten organiseert hulp- en dienstverlening
voor kwetsbare inwoners. De projectmatige invulling en de versnippering in het aanbod
staat een integrale benadering van de hulpverlening soms in de weg en maakt dat mensen
in nood niet altijd de weg naar de juiste dienstverlening vinden. We willen de slagkracht,
efficiëntie en effectiviteit van de hulp- en dienstverlening verhogen. Daarom bundelen we
de krachten en bekijken we – zowel intern als in overleg met onze partners op het terrein –
hoe we ons het best kunnen organiseren, met het oog op een meer klantgerichte en
integrale benadering van elke hulpvraag. In het samenwerkingsverband rond een
geïntegreerd breed onthaal (GBO) werden daarvoor al de eerste stappen gezet.
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•

We voorzien voldoende middelen voor het welzijnsbeleid. Zo kunnen eventuele middelen
die vrijkomen door efficiëntiewinsten in het Zorgpunt Waasland, worden aangewend om
opnieuw in het welzijnsbeleid te investeren. Het OCMW-budget bedoeld voor leefloon,
eigen steunverlening en activeringstrajecten volgt de evolutie van het aantal
leefloonaanvragen en het aantal aanvragen naar aanvullende steun.

•

De opmaak van een nieuw armoedeplan samen met het middenveld, vertegenwoordigd door
Polsslag, zorgt voor een krachtig armoedebeleid en een goede afstemming tussen de
verschillende partners. We continueren de goedlopende projecten (Tandem, De Kiem….) en
we voorzien jaarlijks een budget voor nieuwe acties. In het armoedebeleid leggen we een
belangrijke focus op gezinsarmoede, activering en wonen.

•

Beleidsvoorstellen die worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
en aan de gemeenteraad, worden regelmatig gescreend in functie van hun effect op
armoede.

•

We werken de automatische rechtentoekenning verder uit en maken mensen permanent
bewust van de dienstverlening waarop ze een beroep kunnen doen.

•

Het systeem van aanvullende steun (referentiebudget voor een menswaardig inkomen)
zullen we evalueren en bijsturen, maar we behouden en verbeteren de principes waarop het
is gebaseerd.

•

Het buddyproject voor personen in armoede wordt verder uitgewerkt. We organiseren een
opleiding ‘Armentekort’ in Sint-Niklaas.

•

Met het middenveld willen we samenwerken om een sterk sociaal beleid te realiseren. We
willen het projectenfonds welzijn verruimen om waardevolle projecten van uit het
welzijnsmiddenveld van onderuit mogelijk te maken. We sturen het welzijnsreglement
zodanig bij dat het kan werken als stimulans voor bijkomende hulp- of dienstverlening die
mee het sociaal beleid van de stad ondersteunt.

•

We willen ons welzijnsbeleid positief in de markt zetten. De stad is in welzijnsbeleid vaak
pionier in Vlaanderen: we moeten daar als stad actiever over communiceren.
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VIII. Innovatief en duurzaam
ondernemen stimuleren
We willen inzetten op een ondernemersvriendelijk klimaat waarbij we letterlijk en figuurlijk ruimte
zoeken om te ondernemen.
Daarnaast willen we meer werkgelegenheid creëren en innovatieve, circulaire en duurzame
bedrijfsvoering stimuleren. Deze keuze moet onze stad toekomstgericht op de kaart zetten. Belangrijk
hierbij is dat deze economie een goede voorzieningenstructuur vergt met volop werk voor lager-,
midden- en hogeropgeleiden. Op deze manier komt het positieve effect van de economische
ontwikkeling ten goede aan de hele stad.

34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

•

De ruimtelijke economische studie zal aangewend worden voor de verdere uitbouw van ons
economisch profiel. Sint-Niklaas zal zich profileren binnen een aantal clusters, rekening
houdend met innovatieve, duurzame en circulaire economie enerzijds, en met bestaande
bedrijvigheid anderzijds. Stadspromotie moet deze branding mee ondersteunen.

•

De hoofddoelstelling is het verschaffen van werkgelegenheid. Een duidelijk economisch
aantrekkelijk imago van de stad, samen met voldoende bedrijfsruimte, zijn belangrijke
randvoorwaarden. We geven de voorkeur aan bedrijven die werkgelegenheid verschaffen.

•

Het stadsbestuur neemt zijn regierol inzake tewerkstelling verder op en organiseert
hiervoor structureel overleg met de lokale werkgelegenheidsactoren (VDAB, Voka…), een
jaarlijkse jobbeurs en/of talentenmarkt. In samenwerking met sectorfondsen, lokale
bedrijven en het Wijk-Werken (vroegere PWA-stelsel) ondersteunt het stadsbestuur
werkgelegenheidsprojecten.

•

Op verschillende niveaus willen we samenwerken: met bedrijven, het onderwijs, de VDAB...
Co-creatie is hierbij het motto. De doelstelling is antwoorden vinden voor de noden van
onze bedrijven. Deze samenwerking moet ook bijzondere aandacht geven aan de activering
van de meest kwetsbare groepen.

•

We blijven competentieversterkende voortrajecten, arbeidszorg en vrijwilligerswerk
organiseren, voor wie (nog) niet in aanmerking komt voor tijdelijke werkervaring (TWE) of
voor reguliere tewerkstelling.
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•

We continueren de werking van maatwerkbedrijf Den Azalee. Den Azalee moet de
mogelijkheid krijgen om te blijven inzetten op nieuwe doelgroepen. We investeren in de
uitbreiding van de sociale economiesite (met mix van functies) van Den Azalee. De stad
blijft zelf ook goede afnemer van sociale economie.

35. Samenwerken voor werk

•

Samen met de bedrijven willen we een antwoord formuleren op nieuwe tendensen en
ontwikkelingen waarbij we onze stad stevig op de kaart zetten. We stimuleren de
samenwerking tussen bedrijven, scholen en kennisinstellingen en nemen hierin een regierol
op. We gaan gesprekken aan met onderwijsinstellingen om het aanbod te vergroten en
nieuwe richtingen naar onze stad te halen.

•

Er gaat bijzondere aandacht naar het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren
(uitbreiding retail-lab, in samenwerking met jeugd, ‘BAAS’-projecten, investeerders….). BAAS
is een project dat ondernemende jongeren inspireert, stimuleert en ondersteunt.

•

We gaan ongekwalificeerde uitstroom tegen.

•

De samenwerking tussen de bedrijventerreinvereniging BEPASIN (Bedrijvenparken SintNiklaas) wordt bestendigd en haar rol als centraal aanspreekpunt en adviesverlener wordt
erkend. Een uitbreiding van het aantal betrokken bedrijven moet worden nagestreefd.

•

Het stadsbestuur neemt een verder engagement op om op geregelde basis vertegenwoordigers van de grootste werkgevers samen te brengen en te informeren (CEO Top 25). Dit zal
gebeuren in samenwerking met Voka (Kamer van Koophandel).

•

Het ondernemersloket, de website voor ondernemers, wordt verder ontwikkeld, waarbij er
voor elke ondernemer gepersonaliseerde info wordt voorzien.

36. De bedrijvige kernen ondersteunen

•

Onze detailhandel en horeca zijn essentieel voor het stadscentrum. Onze visie op vlak van
economie en werkgelegenheid wordt in de kernstad doorgetrokken. De economische
profilering van onze stad moet ons stadshart uitdragen. Maar middenstandsvriendelijk zijn
komt ook onze deelgemeenten toe, met respect voor hun eigenheid. Naast de stadskernen
moeten wijken de nodige lokale handelszaken hebben om mensen de kans te geven dichtbij
een aantal basisinkopen te doen.
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•

Door de keuze van kennis- en innovatieve economie kunnen kleine bedrijven uit de
creatieve economische sector zich vestigen in het centrum van de stad. Winkelruimtes
moeten compacter, beter en diverser, met integratie van dienstverlenende bedrijven en
kantoren. Daarop anticiperen en proactief te werk gaan, is dan ook een must om het
economisch hart (focusgebied) alle aandacht te geven. In het kernwinkelgebied zal de stad
blijvend een ondersteunende rol vervullen. De handelskernen en handelaarsorganisaties in
de deelgemeenten worden eveneens ondersteund.

•

We ondersteunen gezins,- kindvriendelijke en toegankelijke horeca.

•

Beleven is de nieuwe tendens, die al wordt opgepikt door detailhandel en horeca. Ook
stadsvernieuwingsprojecten kunnen hiertoe bijdragen, met nieuwe werkvormen zoals flexwerkruimten, jonge starters die samenwerken en locaties delen… Deze moderne
werkvormen ondersteunen tegelijk onze ‘branding’ als stad waar jong ondernemerschap
gestimuleerd wordt.

•

We zorgen voor een geactualiseerd en toekomstgericht detailhandelsplan en
horecabeleidsplan van onze stadskern. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen
verkeersleefbaarheid, gezelligheid, evenementen en voldoende bereikbare, zichtbare en
veilige parkeergelegenheden. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen werken
we verder aan de uitvoering van het detailhandelsconvenant langsheen de N70. We streven
complementariteit na tussen het Waasland Shopping Center en het kernwinkelgebied.

37. Landbouw en korte keten stimuleren

•

Landbouw is economie én een essentieel deel van de open ruimte. De stad blijft inzetten op
‘verbrede landbouw’. Milieu-, natuur- en landschapsbeheer blijven we ondersteunen.

•

We nemen verschillende initiatieven om de ‘korte keten’ verder uit te bouwen en er
promotie rond te voeren. We zetten versterkt in op de Lentemarkt en ondersteunen
initiatieven in dit verband. Nieuwe diensten buiten de traditionele landbouw, zoals bv.
educatie, recreatie en zorg, willen we verder opvolgen en ondersteunen.

•

We stimuleren duurzaam consumeren en collectief gebruik.

•

In Sint-Niklaas zijn er 5 jaarmarkten. Deze blijven we actief ondersteunen en organiseren.

•

We ondersteunen en promoten eerlijke handel en streekproducten.

•

Een marktplan met toekomst wordt in samenwerking met alle betrokken actoren opgesteld.

•

Binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten stimuleren we de lokale en sociale
economie voor opdrachten van de stad.
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IX. Investeren in infrastructuur en
toegang tot vrijetijdssector
De volgende jaren willen we nog meer mensen naar cultuur brengen en nog meer cultuur naar de
mensen brengen. Idem voor sport en het jeugdwerk.
Sint-Niklaas heeft een sterke traditie op het vlak van cultuur en cultuurbeleving. Cultuur brengt
mensen bijeen. Onze twee academies en de bib zijn top in Vlaanderen en belangrijk voor het
Waasland. De stedelijke musea hebben een bovenlokale uitstraling met als trekker het
Mercatormuseum. Het cultuurcentrum heeft al vele decennia een sterke programmatie en goede
bezoekersaantallen. De Vrije Ateliers zijn uniek in Vlaanderen en zijn een mooi voorbeeld van hoe
welzijn, diversiteit en cultuur elkaar ontmoeten en versterken.
Ook ons sportbeleid kan bogen op een rijk verenigingsleven, dat we zoveel mogelijk willen
ondersteunen op infrastructureel vlak. De stad wil de komende jaren inzetten op sportpromotie en
het verhogen van de sportparticipatie. Want sporters beleven meer… en daar willen wij de SintNiklazenaars van overtuigen.
En om onze ambitie als ‘vetste jeugdstad van Vlaanderen’ kracht bij te zetten zullen we volop
inzetten op jeugdinfrastructuur en het uitbouwen van een straf jeugdbeleid voor alle kinderen en
jongeren in onze stad.
Het blijft hierbij een uitdaging om met het aanbod iedereen te bereiken.

38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

•

Het decreet ‘bovenlokale cultuurwerking’ heeft een grote impact, zowel voor de
samenwerkingsverbanden als voor de subsidiëring van lokale verenigingen. We bekijken de
impact van het wegvallen van de bovenlokale subsidies (provinciaal en Vlaams) voor onze
verenigingen. Sint-Niklaas speelt een actieve rol om de bovenlokale initiatieven te
heroriënteren naar aanleiding van het nieuwe decreet. Dit heeft onder andere een impact op
BiblioWaas, Wacco, de Erfgoedcel, het intergemeentelijk project Land van Reynaert...

•

We gaan op zoek naar synergieën tussen de Wase gemeenten om elkaar te versterken.
Hiervoor zullen we middelen moeten herijken of herbekijken.

•

De samenwerking met de (semi)professionele kunstenpartners willen we duurzaam
verankeren.

•

De laatste 6 jaar zijn er al grote stappen gezet naar samenwerking, afstemming en
programmatie tussen de verschillende cultuurinstellingen en -initiatieven. Dit moeten we
nog versterken. Zo kunnen we de ene activiteit gebruiken om een andere te promoten.
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•

Op vlak van communicatie moeten we onszelf steeds in vraag blijven stellen. Wat werkt er
voor welke doelgroep? Hoe bereiken we jongeren, ouderen, nieuwkomers...? De nieuwe
digitale en sociale media zullen we beter gebruiken, onder meer door één digitaal
agendaplatform voor de volledige stad.

39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

•

We streven naar een ‘intelligent’ gebruik van alle culturele infrastructuur in de stad, zodat
we er meer gebruik van kunnen maken en we ze ook nog meer kunnen openstellen voor
verenigingen.

•

We maken een visie 2020-2035 op rond culturele infrastructuur om de grote projecten in te
plannen en te budgetteren.

•

Voor de infrastructuur van het cultuurcentrum moeten de komende bestuursperiode keuzes
gemaakt worden rond de theaterzalen: de renovatie van de huidige stadsschouwburg (o.a.
stoelen), de keuze voor een tweede of grotere theaterzaal…

•

Vanaf 2021 hebben De Salons geen museale functie meer (afgezien van het gebruik als Huis
van de Sint). Ook het gebouw van het Parochiehuis / de Cipierage komt tegen die tijd vrij.
We ontwikkelen binnen de visie 2020-2035 de volgende jaren een toekomstvisie voor beide
gebouwen.

•

Voor de museumsite Zwijgershoek gaan we verder met het implementeren van het
museumbeleidsplan. We blijven het Mercatormuseum promoten en vernieuwen, maar
tegelijk onderzoeken we de verdere haalbaarheid of draagvlak voor het Breigoedmuseum.
De haalbaarheid van een museumcafé wordt eveneens onderzocht. Op infrastructureel vlak
komt er een plan voor een passende invulling van het Huis Janssens (2021), de verbetering
van de toegang tot het Mercatormuseum, de renovatie van het Museumtheater en de
heraanleg van de museumtuin (en parking), zodat de gebouwen op de site via het park
verbonden worden.

•

Op de site van de academies wordt het lopende bouwproject voor een betere inkom voor de
d’ Academie beeld (SASK) verder uitgevoerd zoals voorzien. Op de academiesite wordt een
opnamestudio gebouwd/ingericht die ruim gebruikt moet kunnen worden door de
academies en door ‘externe bands en groepen’.

•

We richten een STEAM-lab / FAB-lab in (STEAM staat voor ‘science, technology, engineering,
art and mathematics’ en FAB voor ‘fabrication’). Nieuwe technologieën geven op
wetenschappelijk, technisch en creatief vlak nieuwe inzichten en mogelijkheden die men
gisteren voor onmogelijk hield. Sint-Niklaas moet inzetten op dergelijke innovatieve ruimte.

•

Zowel de opnamestudio als het STEAM-lab / FAB-lab moeten ruim gebruikt kunnen worden
en zullen opengesteld worden voor jongeren en geïnteresseerden, die op deze manier de
kans krijgen om te experimenteren.
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•

Met de heraanleg van het Hendrik Heymanplein komt er ook een nieuwe bibliotheek. Die
willen we uitbouwen tot een open huis, waar levenslang leren centraal staat en dat
toonaangevend in Vlaanderen is. We onderzoeken of het Huis van het kind, met inbegrip van
de speel-o-theek, hier tevens gehuisvest kan worden.

•

We onderzoeken of de Christus Koningkerk geschikt is als ruimte voor verenigingen.

•

We willen de gebouwen van de Vrije Ateliers verder renoveren (ramen en dak) en een
leslokaal inrichten met nieuwe keuken.

40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

•

In een meerjaren-sportinfrastructuurplan is aandacht voor zowel kwaliteit als capaciteit. Het
is onder andere nodig om te zorgen voor ‘meer zwemwater’. De capaciteit van het stedelijk
zwembad, waar zowel scholen, clubs als individuele zwemmers komen, zit aan zijn limiet.
Daarom blijven veel zwemmers in de kou staan. Daarom willen we werk maken van meer
zwembadwater. Een eerste onderzoek moet duidelijk maken op welke locatie dit
gerealiseerd zal worden en met welke partners de stad dit wil realiseren.

•

We willen site Puyenbeke verder ontwikkelen tot een echt Sportpark Puyenbeke. In de
ontwikkeling van de groene lob rond de ‘Molenbeek’ kunnen de sportterreinen van
Puyenbeke nog uitgebreid worden met multifunctionele terreinen voor verschillende
sporttakken. Vandaag maken we al plaats voor voetbalclubs, BMX-club, baseballclub en
biljart. In de volgende jaren kan de ontwikkeling naar een nog meer diverse sportplek op
gang gezet worden, bv. door de aanleg van een Finse piste. We willen het sportpark
realiseren in dialoog met de buurt, de school, de gebruikers van de site en sport- en
jeugdverenigingen.

•

In overleg met de sportraad willen we komen tot een integraal beeld op de
sportinfrastructuurbehoefte van onze stad. Ook onze buitensportinfrastructuur, zoals de
kwaliteit van de verschillende voetbalterreinen en duurzame verlichting, verdient extra
aandacht. Sportclubs met eigen infrastructuur die willen investeren in de verduurzaming
van hun gebouwen steunen we.

41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

•

We investeren samen met al onze partners (Dekenaat, vzw Den Eglantier en vzw Jos) in de
jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat en bouwen die samen met jongeren en de
jeugdhuiswerking uit tot een aantrekkelijke ontmoetings- en creatieplek voor jongeren, met
professionele begeleiding rond ondernemerschap, artistieke expressie en sociale cohesie.
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•

De aanbevelingen van Poppunt zijn de basis voor een gerichte investering in toegankelijke
en kwalitatieve repetitieruimtes via een publiek-private samenwerking. We activeren het
thematisch middenveld via de Popraad, onder meer in functie van extra podiumkansen.

•

We trekken samen met een platform lokale experts een dynamiek rond graffiti en streetart
op gang. We voorzien ruimte voor enkele sprekende gevelwerken door topartiesten en
stimuleren onze lokale scene om samen het straatbeeld te kleuren.

•

JOS vzw krijgt de ruimte om de ondersteuning op maat van alle jeugdverenigingen in de
stad verder te zetten en om hun uitbrekende en buurtgerichte jeugdwerkprojecten verder te
zetten en te verdiepen, samen met de andere veldwerkers van de stad.

•

Kwalitatieve jeugdinfrastructuur blijft een prioriteit. We verschuiven de klemtoon voor
financiële ondersteuning bij (ver)bouwprojecten bij jeugdverenigingen, zoals bv. op de
jeugdsite De Schakel, naar duurzaam beheer én multifunctioneel gebruik.

42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

•

De kansenpas blijft een goede hefboom voor maatschappelijke integratie. Het systeem is
echter toe aan bijsturing. We moeten de nodige middelen voorzien omwille van de groter
wordende groep (onder andere door de automatische rechtentoekenning), maar ook
bijsturen in functie van de toekomstige betaalbaarheid van het systeem, zonder verlies van
hefboomfunctie. We willen onderzoeken of een meer ‘glijdend systeem’ mogelijk is. Een
werkgroep gaat hiermee aan de slag. De hervorming zou klaar moeten zijn tegen 2020.

•

We bewaken de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor elke burger van de activiteiten en
diensten die we aanbieden in de vrijetijdssector (en daarbuiten). Waar mogelijk worden
steeds gedifferentieerde tarieven voorzien voor stedelijke producten.

•

We trekken extra cultuuraanbod voor tieners en jongeren aan en stimuleren en begeleiden
hen om zelf initiatief te nemen. We willen een samenwerking opzetten met de verschillende
spelers uit het culturele veld om een deel van de programmatie in handen te geven van
onze jongeren. De culturele programmering voor kinderen en jeugd (scholen) kunnen we
versterken door de krachten te bundelen (museum – tentoonstellingen – cultuurcentrum –
Vrije Ateliers...). Verder willen we met culturele partners in de deelgemeenten afspreken om
schoolvoorstellingen lokaal aan te bieden (bv. in Nieuwkerken met De Vlasbloem, in Belsele
met ’t Ey en De Klavers en in Sinaai met Troelant).

•

We ondersteunen opstartende kleine culturele initiatieven.

•

Het stadsbestuur creëert de juiste omstandigheden om het sportaanbod laagdrempelig en
gevarieerd te maken en te houden voor iedereen. Daartoe is het nodig om initiatieven en
clubs te ondersteunen die zich richten op zoveel mogelijk doelgroepen, bv. sportclubs die
zelf naar speelpleintjes, buurtpleinen of senioren gaan.
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•

We willen mensen van alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen aanzetten tot sporten en
hen laten kennis maken met diverse sporttakken. Een specifieke doelgroep zijn +12-jarigen.
Die jongeren haken nu immers te vaak af. Zie ook actieplan 31 voor de actie rond bewegen
op school.

•

In onze sportpromotie kunnen onze topsporters en gewezen topsporters een voorbeeldrol
vervullen. Hun prestaties werken stimulerend. Ook via bedrijven worden werknemers
aangespoord te sporten onder het motto ‘One mile a day’ en ‘sporters beleven meer’.

•

De stad wil de organisatie van de Special Olympics in Sint-Niklaas en Beveren in 2019
aangrijpen om sport in het algemeen en G-sport (sport voor mensen met een beperking) in
het bijzonder extra op de kaart te zetten, in samenspraak met de sportraad en met de
adviesraad voor personen met een beperking.

•

We nemen extra initiatieven om de participatie van verschillende doelgroepen aan de
activiteiten van de academies te verhogen.
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X. De stad verantwoord en
klantgericht besturen
Dankzij doordachte maatregelen in de vorige bestuursperiode werden de stadsfinanciën onder
controle gehouden en kon toch geïnvesteerd worden op verschillende terreinen. We willen op deze
ingeslagen weg verder gaan. Besparen waar mogelijk, investeren waar moet.
De dienstverlening die we willen aanbieden aan onze bevolking moet bereikbaar, beschikbaar,
bruikbaar, bekend, betrouwbaar, betaalbaar en begrijpelijk zijn. We hebben daarvoor niet alleen ons
eigen stadspersoneel, maar werken ook samen met het middenveld en vrijwilligers.
Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk samenwerken met onze bewoners om onze doelstellingen te
bereiken: zowel rond bepaalde thema’s als gebiedsgericht zullen we inspraak voorzien bij belangrijke
stadsprojecten. En kinderen en jongeren, die de stad van morgen zullen uitmaken, geven we een
sterke stem.

43. Efficiënt besturen en investeren

•

De realisatiegraad van onze investeringsprojecten moet het ritme van het meerjarenplan
volgen. Dit wil vooral zeggen dat projecten beter moeten gepland worden, zodat de
budgetten die staan ingeschreven, ook daadwerkelijk worden gebruikt. We ontwikkelen in
onze meerjarenplanning een mechanisme zodat financiële middelen gebruikt worden en
dus opportuniteiten kunnen benut worden. We blijven verder op zoek gaan naar provinciale,
Vlaamse, federale en Europese subsidies die op de verschillende beleidsniveaus worden
aangeboden.

•

De inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten werd decretaal vastgelegd. In de vorige
bestuursperiode werd deze inkanteling voorbereid en deze werd op heel wat domeinen een
feit. Dit stadsbestuur wil het decreet zo ver als mogelijk implementeren, met bijzondere
aandacht voor het sociale en vertrouwelijke karakter dat eigen is aan het OCMW en met een
belangrijke rol voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Bij de implementatie wordt
rekening gehouden met de financiële weerslag (responsabiliseringsbijdrage en sociale
maribel).

44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

•

De aanvullende personenbelasting in Sint-Niklaas bedraagt momenteel 8,5%. We willen die
door een doordacht financieel traject met 1% doen dalen.
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•

De voorbije bestuursperiode was er een lineaire indexering van retributies en belastingen
van 18%. Voor de komende beleidsperiode zal het stadsbestuur geen gelijkaardige
indexering toepassen, maar werken we met gerichte aanpassingen. Hierbij ontzien we de
vele verenigingen in de stad. We passen belastingen en premies aan in functie van het
effect dat we willen beogen: minder hinder, afval, overlast en leegstand, meer duurzaamheid…

45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

•

Het stadsbestuur is een belangrijke werkgever. Studies wijzen uit dat vele burgers voor de
stad willen werken. Ondanks deze vaststelling ondervinden we als organisatie problemen
voor de invulling van een heel aantal functies. Zeker omdat verwacht wordt dat tussen 2019
en 2025 maar liefst een 200-tal personeelsleden van stad en OCMW met pensioen gaan.
Ons leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en een verdere uitbouw van ons aanwervingsbeleid moet hier adequaat op inspelen.

•

Door een hogere diversiteit binnen de stads- en OCMW-diensten en bij de lokale politie
weerspiegelen deze meer de maatschappij en verhoogt de herkenbaarheid voor de
bevolking.

•

We willen ook de aantrekkelijkheid van de stad als werkgever verhogen. Dit kan door een
aantal eenvoudige maar haalbare initiatieven, zoals aantrekkelijke contracten, flexibiliteit,
telewerken, werklastmeting en de garantie op voldoende afwisseling in de job. Het HRbeleid heeft aandacht voor een stimulerende werkomgeving, met voldoende ruimte voor
zelfontwikkeling en vorming, inspirerend leiderschap, aandacht voor de ontwikkeling van
(technische) competenties en motivatie van het personeel, de juiste mensen op de juiste
plaats. Voor specifieke knelpuntfuncties leveren we een extra inspanning (bv. door
aanpassingen aan het organogram en functieniveau).

•

Ook de interne communicatie kan beter en we bouwen de rechtstreekse dialoog tussen
beleidsverantwoordelijken en personeel uit.

•

De afgelopen periode is werk gemaakt van een vermindering van het personeelsbestand.
Deze opdracht slaagde door een hervorming van de organisatie en het afstoten van een
aantal taken. Dit zorgde er ook voor dat de financiële situatie van de stad momenteel
gunstig is. De komende jaren moeten we op personeelsvlak uiteraard kunnen inspelen op
maatschappelijke noden en uitdagingen door de aanwerving van personeel, maar in
totaliteit mag dit niet leiden tot een sterkere stijging van het personeelsbudget bovenop de
normale indexering. Dit geldt voor stad, OCMW en politie.
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46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor
kansengroepen

•

De dienstverlening voor de burgers op een moderne leest: in dit concept positioneren we de
nieuwe stadswinkel als dé plaats waar de inwoners terecht kunnen voor al hun vragen. De
openingsuren van de stadswinkel stemmen we af op de noden van de bevolking en we
bouwen de dienstverlening op afspraak verder uit. In de stadswinkel zal het principe van
front- en backoffice volledig uitgerold worden.

•

We blijven investeren in een verbetering van de online dienstverlening. De stad is op die
manier 24 op 7 bereikbaar. Trouwens, hoe meer online kan gebeuren, hoe meer tijd de
medewerkers in het stadhuis hebben voor mensen die digitaal niet mee zijn. We werken de
telefonische en mobiele dienstverlening verder uit.

•

Een aantal kleine attenties bij belangrijke levensmomenten kunnen ervoor zorgen dat
burgers zich meer betrokken voelen bij de dienstverlening van de stad.

•

We verbeteren de eigen dienstverlening door een herinrichting van het onthaal en
publieksgedeelte van het welzijnshuis. Om de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening te
verhogen enerzijds en de jobtevredenheid te vergroten anderzijds, moeten de diensten
versterkt worden. Hiervoor zullen we de organisatie van het onthaal en de hulpverlening
evalueren, bijsturen en versterken. De complexiteit van de job maakt dat de capaciteit en
coaching van de maatschappelijk assistenten zal versterkt moeten worden. We zorgen voor
een werkbaar aantal cliënten per assistent.

•

We willen de dienstverlening in de deelgemeenten behouden en waar mogelijk verbeteren.

•

We maken werk van moderne betaalwijzen om een cashloze organisatie te worden en we
zullen eventuele verbetervoorstellen die uit audits komen, omzetten in de praktijk. Ook
heldere facturatie en blijvend investeren in ethische vormen van bankieren zijn actiepunten.
In deze veranderingstrajecten zorgen wij ervoor dat iedereen mee is.

•

We maken het meldpunt laagdrempeliger. Indien er toch iets fout loopt, moet de burger zo
snel mogelijk gehoor vinden bij het stadsbestuur. Daarvoor willen we sterker inzetten op
efficiënte en klantvriendelijke klachtenbehandeling. Via de stedelijke website kunnen
meldingen 24 uur per dag doorgegeven worden. Een nog te ontwikkelen app moet de
burger toelaten snel en gemakkelijk problemen te signaleren via zijn smartphone. Ook het
antwoord van het stadsbestuur moet op een eenduidige, tijdige, klantvriendelijke en
begrijpbare manier gecommuniceerd worden. Klachten worden efficiënt opgelost,
suggesties positief benaderd. De rol van een onafhankelijke, makkelijk aanspreekbare
ombudsman/- vrouw bij wie de burgers terecht kunnen, blijft voor het stadsbestuur zeer
belangrijk.
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47. Samen een slimme stad uitbouwen

•

Sint-Niklaas moet een voorbeeld worden als smart city. Onze stad ‘future-proof’ maken is
noodzakelijk. Een stad dus die toekomstgericht denkt om maatschappelijke uitdagingen aan
te pakken, op maat van de stad en de Sint-Niklazenaar, en zo de leefbaarheid verhoogt in
samenwerking met inwoners, middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen…

•

Technologie en data (datadeling, data-analyse, Sint-Niklaas slimme stad, city app, Oh-kaart,
Oh-coin...) zijn middelen om stedelijke uitdagingen aan te pakken.

•

We bouwen ICT en digitalisering verder uit tot een veilige omgeving op het vlak van
gegevens.

•

Een slimme stad zorgt ervoor dat iedereen mee kan in de digitalisering en dat financiële
barrières en digitaal analfabetisme worden weggewerkt.

•

We optimaliseren de dienstverlening naar de burgers en de efficiënte werking intern in de
organisatie. Hierbij hechten we belang aan het feit dat iedereen mee moet zijn.

48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

•

De sterke banden met verenigingen en vzw’s zijn absoluut een pluspunt in Sint-Niklaas en
vormen een enorme hefboom door de kracht van vrijwilligers. Zij hebben dikwijls een
bovenlokale uitstraling en vormen op die manier een echte meerwaarde voor de stad. We
blijven hen actief ondersteunen en werken samen met hen een sterk beleid uit.

•

We stellen een coördinator aan die het vrijwilligerswerk intern en extern verder uitwerkt en
ondersteunt (aanspreekpunt, vorming, databank, aanbod infrastructuur koppelen aan vraag).

49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

•

Om het beleid goed af te stemmen op de lokale noden en om een werkbare inspraak en
participatie van onze burgers te verzekeren, kiezen we voor een gebiedsgerichte en
projectmatige werking.

•

Bij de concretisering van het beleidsprogramma 2019-2024 en de vertaling in het
meerjarenplan 2020-2025 wordt een groots opgezet participatietraject opgestart ter
voorbereiding van het meerjarenplan.
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•

We ontwikkelen naast ons huishoudelijk reglement ook een apart participatiereglement. Dit
om onze ambities op het vlak van participatie kracht bij te zetten.

•

Om het participatiebeleid in Sint-Niklaas vorm te geven moet eerst bepaald worden welke
richting we uit willen. Voor deze visie- en missiebepaling moet er op een participatieve
manier te werk worden gegaan.

•

Het ‘Wijk in de kijker’-concept slaat aan bij de bevolking: het is een positieve manier om
samen met de burgers na te denken over de toekomst van hun wijk met de gezamenlijke
agenda om dingen ten goede te veranderen op het terrein. We breiden ‘Wijk in de Kijker’ uit
naar alle wijken.

•

Om kwalitatieve participatie in elke wijk te garanderen wordt gewerkt met wijkregisseurs.
Een wijkregisseur zorgt ervoor dat typerende kenmerken van de wijken die onder zijn
verantwoordelijkheid vallen, meegenomen worden in lopende en op te starten
participatietrajecten.

•

Bij belangrijke ingrepen in het openbaar domein verzekeren we inspraak van de burgers van
bij de start via een projectmatige aanpak. Hoe vroeger de inspraak, hoe groter de kans op
een gedragen project. Er wordt gewerkt binnen een bepaald kader en op bepaalde,
goedgekeurde uitgangspunten wordt niet teruggekomen. Per type project wordt er gezocht
naar de beste manier om de mening van de burger of de gebruiker te capteren.

•

Adviesraden moeten functioneren als open structuren die participatiemogelijkheden bieden
aan de brede bevolking. Ze zouden draaischijven moeten worden voor de lokale participatie
en vertrekken vanuit hun unieke positie: het duurzaam opvolgen van het beleid. De raden
kunnen op een participatieve manier worden herdacht onder leiding van externe experten,
gefaciliteerd door het stadsbestuur.

•

We experimenteren met een burgerpanel waaraan burgers kunnen deelnemen, met een
beurtrol, om hun licht te laten schijnen over de plannen van het stadsbestuur.

•

We faciliteren crowdfunding door een veilig en betrouwbaar platform aan initiatiefnemers
aan te bieden.

50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

•

Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers van onze stad. We garanderen hun
structurele betrokkenheid, blijven hun leefwereld opzoeken en testen nieuwe methodieken
van inspraak en participatie bij de beleidsthema’s die een grote invloed hebben op hun
leven: groen, mobiliteit, gezond en gelukkig zijn, inrichting van het openbaar domein,
samenleven en vrije tijd.
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•

We kneden de behoeften en bekommernissen uit ‘Baas in Sint-Niklaas’ samen met kinderen
en jongeren tot concrete, straffe voorstellen en experimenteren met een jongerenbegroting
om hun prioriteiten ook te kunnen uitvoeren.

•

We ontwikkelen samen met tieners en jongeren een communicatiemerk en -platform voor
de informatie van en over hun stad.
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De teksten van dit beleidsprogramma werden besproken op de gemeenteraad en OCMW-raad op 22 maart 2019.
Verantwoordelijke
uitgever:
Lieven Dehandschutter, burgemeester,
1, 9100
Sint-Niklaas.
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