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Titel O4.1. Uitstraling van de stad 
Meest betrokken actieplan 1. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en 

communicatie aan te scherpen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Joke Maes) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer groen, meer bomen in de stad 
• De Sint-Niklazenaar is trots op zijn stad – Sint-Niklaas is een “brand”, 

iets om mee uit te pakken, werken aan een goede stadspromotie 
• Schoonheid in de stad (zorg voor historische gebouwen, groen in de 

straten) 
• Het STEM heeft een internationale uitstraling, er worden 

internationale kunstenaars uitgenodigd voor tentoonstellingen. Het 
park van het STEM is een leuke plaats om te vertoeven, in de buurt 
zijn leuke restaurants en cafés. 

• Opwaardering van de verschillende pleinen in de stad (Hendrik 
Heymanplein, STEM, Regentieplein, Stationsplein…). Er zijn meer 
wandelverbindingen tussen de verschillende rustpunten en pleinen 
in de stad. 

• Een goede invulling van de grote huizen, van de Salons, Huis 
Janssens en het Museum.  

• Geen plastiek in het straatbeeld (houten ramen van openbare 
gebouwen en privégebouwen)  

Wat zal je nodig hebben? • Goede communicatie over de visie van het beleid naar de burgers 
toe. De communicatie over de stadsgesprekken is een goed 
voorbeeld. Belangrijk om via verschillende kanalen te communiceren. 

• Goede voorbeelden van andere steden (waar willen we naartoe, 
welke stad inspireert?) 

• Een groot draagvlak –participatie van burgers, bedrijven, lokale 
actoren…doorheen heel het traject, niet alleen in het nadenken, ook 
in de uitvoering van plannen.   

• Alle stappen van het traject visueel maken.  
• Consequente terugkoppeling over het traject.  
• Sinne-Kloas participatiecafé?  

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Een jong innoverend architectenbureau (liefst uit Sint-Niklaas) 
• Burgers (bv. geef burgers carte blanche voor een bepaald traject, 

bekijk wat haalbaar is) 
• Bedrijven. Bedrijven moeten betrokken worden in het 

participatietraject. Er is ook een heel concreet voorstel om te werken 
aan het straatbeeld: bedrijven “adopteren” gevels en knappen de 
gevels op.  

• Academies 
• Jongeren - jeugdhuizen 
• Kringloopcentra 
• Een dynamische werkgroep met verschillende actoren 
• Het stadsbestuur om de trajecten te begeleiden en faciliteren. 

Wat zijn de eerste stappen? • Een brainstorm (waar willen we naartoe) met specialisten en lokale 
actoren. 

• Een visie op lange termijn 
• Korte termijndoelen die visueel zichtbaar zijn, realisaties die mensen 

enthousiasmeren 
• Projectgroepen opstarten, burgers en jongeren bij betrekken. 
• Goede voorbeelden van andere steden 
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Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer groen: er wordt 3,25 miljoen EUR voorzien voor aankoop bossen, straten en pleinen 

die worden heraangelegd, worden tegelijk onthard en vergroend waar mogelijk. 
• Trots: ‘stadspromotie en innovatie’ wordt een programma, er komt een city marketeer, we 

werken samen met professionele partners. 
• Schoonheid in de stad: door de aanleg van de centrumpleinen en door te kiezen voor 

kwalitatieve architectuur (cf. stadswinkel). 
• Omgeving SteM: het museumpark wordt heraangelegd, de auto’s gaan in een 

parkeergebouw. 
• Opwaardering pleinen: nagenoeg alle opgesomde pleinen worden heraangelegd of onthard 

en tegelijkertijd vergroend; er komt een heraangelegde winkelwandellus die al deze pleinen 
verbindt. 

• Goede invulling Salons, Huis Janssens en Museum: voor al deze gebouwen staat inderdaad 
een denkoefening op het programma naar de meest ideale invulling. Voor de Salons is 
hierover al een onderzoek lopende. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Internationale uitstraling SteM: we focussen voorlopig op een museum met regionale 

aantrekkingskracht; voor het Mercatormuseum mikken we wel op een (gespecialiseerd) 
internationaal publiek. 

• Geen plastiek in het straatbeeld: voor ons eigen patrimonium kunnen we dat bewaken, maar 
voor privégebouwen kunnen we dat niet afdwingen. Wel moedigen we het gebruik van 
duurzame materialen aan bij de premies voor duurzaam bouwen.  
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Titel O4.2. Toekomst door & voor kinderen 
Meest betrokken actieplan 2. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van 

Vlaanderen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Bart Baeten) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer speelgelegenheid in het centrum van de stad voor alle 
leeftijden (ook +12-jarigen)  

• Meer kinderen/jeugd van kwetsbare doelgroepen (allochtonen) die 
deelnemen aan activiteiten 

Wat zal je nodig hebben? • Kindvriendelijke uitstaling van de (openbare) ruimte: rustige 
ruimtes en meer groen 

• Ontmoetingsruimtes waar activiteiten worden georganiseerd 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Kinderen zelf 
• Jeugdbewegingen 
• onderwijs 
• Ouders van verschillende origines 
• Allochtone organisaties 
• Vrijwilligers 
• Brugfiguren 

Wat zijn de eerste stappen? • Brugfiguren inleggen 
• Ouders informeren en sensibiliseren 
• Gratis activiteiten (bvb. buitenspeeldag meermaals organiseren) 
• Sport- en spelinfrastructuur van scholen openstellen voor 

buitenschoolse activiteiten 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer speelgelegenheid: dat willen we ook en dat zal ook gebeuren naarmate de pleinen 

heraangelegd worden, we zoeken daarnaast opportuniteiten in stadsvernieuwingsprojecten 
om meer groen en speelruimte te voorzien. Er komt een programma ‘kind- en 
jeugdvriendelijkheid’, waaraan alle grote projecten worden afgetoetst. 

• Kwetsbare doelgroepen die deelnemen aan activiteiten: er komt een programma ‘iedereen 
mee’, dat precies dat beoogt. We versterken het team ‘jeugd en vrijetijdsparticipatie’. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O4.3. Beter Parkeren 
Meest betrokken actieplan 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de 

buurt 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Gwendoline De Vogel) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Aankoop van onbenutte percelen en huizen, omzetten tot 
parkeerplaatsen 

• Aan nieuwbouwwoningen 1 parkeerplaats voorzien, onder de grond 
als het mogelijk is 

• Doordachter 1-richtingsverkeer aanleggen, zodat er niet te veel 
rondgereden moet worden 

• Reflecterende obstructies in 1-richtngsstraten om de snelheid te 
beperken 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Politieke invloed, drijfveer 
• Ruimte 
• Eigenaars die willen meewerken 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• De stad 
• Ontwikkelaars 
• Verkeersexperten 
• De wijk, de bewoners 

Wat zijn de eerste stappen? • De stad in kaart laten brengen welke onbenutte plaatsen er zijn 
• Herbekijken (kritisch) van de 1-richtingsstraten -> zijn ze nodig? 
• Bestaande parkings ondergronds maken of parkeertorens met groen 

op de wanden  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Aankopen van onbenutte percelen en omzetten tot parkeerplaatsen: de stad heeft wel een 

budget om in het kader van stadsvernieuwing percelen aan te kopen, maar dan wel met de 
intentie om er groen van te maken, niet om extra parking te voorzien. De lijst van 
leegstaande panden zal actiever worden beheerd en gebruikt om strategische aankopen te 
realiseren. Eigenaars zullen proactief begeleid worden.  

• Er is ook een budget voorzien voor het openen van buurtparkings.  
• Parkeerbeleidsplan. Het gemeenschappelijk gebruik van parkings wordt eerst onderzocht, 

vooraleer nieuwe te creëren. Deelname aan Park4SUMP, Europees project, maakt de opmaak 
van een degelijk parkeerbeleidsplan tegen zomer 2020 mogelijk. 

• Parkeerplaats voorzien aan nieuwbouwwoningen: de bouwcodex, momenteel in opmaak, zal 
een (fiets)parkeernorm bevatten voor alle woningen. Er komt ook een parkeerbeleidsplan.  

• Doordacht eenrichtingsverkeer: dat gebeurt nu al. Er is altijd een proefperiode en het komt 
voor dat het eenrichtingsverkeer niet verlengd wordt als blijkt uit de evaluatie dat er te veel 
omgereden moet worden. Eenrichtingsverkeer gaat ook altijd gepaard met tijdelijke of 
definitieve obstakels op de weg.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O4.4. Meer en toegankelijk groen 
Meest betrokken actieplan 14. Inzetten op toegankelijk groen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Sara Van den Bossche) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Bermen gebruiken voor stedelijke landbouw 
• Ontsluiten van de binnenwijken om te vergroenen en groen 

gemeenschappelijk te maken voor de buren 
• Groene stukken verbinden met elkaar in en rond de stad 
• Mensen stimuleren voor meer groen in eigen tuin en aan de woning 
• Meer bossen aan de rand van Sint-Niklaas, groene gordel 
• Echte bomen op de Grote Markt 
• Bloembakken in de straten 
• Visueel maken van Puitvoetbos, bekend maken bij bevolking 

Wat zal je nodig hebben? Wordt later bepaald.  
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

Samenwerken met wandelclubs om wandelkaarten te maken 

Wat zijn de eerste stappen? • Wandelknooppunt maken voor Waasland (bestaat nog niet) 
• Groencheque 
• Stoppen met lintbebouwing 
• Betonstop 
• Visueel maken van Puitvoetbos door het bos tot aan de straat te 

laten komen aan Tereken 
• Trage wegen verbinden en geen lussen maken in wandelingen + 

goed wegenplan en bewegwijzering  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Ontsluiten van binnengebied en groen verbinden met elkaar: dat proberen we te doen met 

het lobbenstadmodel, een nieuwe bouwcodex (groennorm), bij nieuwe inbreidingsprojecten.  
• Mensen stimuleren voor meer groen aan woning: er lopen ook nu al projecten voor 

geveltuintjes en acties om bomen aan te laten planten door de bevolking. 
• Meer bossen aan rand van de stad: de stad voorziet hiervoor 3,25 miljoen EUR de volgende 

jaren. Specifiek voor Puitvoet is er ook een budget voorzien voor de verdere ontwikkeling: 
hiervoor is een inrichtingsplan in opmaak samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme.  

• Echte bomen op de Grote Markt en bloembakken in straten: als we de Grote Markt 
vergroenen, zal dit inderdaad met vast groen zijn. Bloembakken in straten staan er al in o.m. 
de Gazometerwijk en de Lodewijk De Meesterstraat (tijdelijk, tot heraanleg van straat). 

• Puitvoet visueel aanduiden: hierover staat niets in het meerjarenplan, maar hiervoor is 
intussen al actie ondernomen.  
 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Bermen gebruiken voor stedelijke landbouw: dit is een interessant idee, maar op de meeste 

plaatsen is dat niet mogelijk, omdat bermen dienen als buffer tussen de openbare weg en 
de omgeving errond. In de visie lobbenstad werden zones aangeduid waar kleinschalige 
landbouw mogelijk of gewenst is. 
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Titel O4.5. Openbare ruimte doet ontmoeten 
Meest betrokken actieplan 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Seppe Van Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer pleinen optimaal benutten, herinrichten met meer ruimte voor 
ontmoeting (groen,…). Veel pleinen zijn momenteel parking 

• We willen 50 % minder auto’s in de stadskern. Eén initiatief hierin 
kan zijn om ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto af 
te zetten aan de schoolpoort 

• De ‘nieuwe’, verkeersluwe pleinen op een ‘zachte’ manier met 
elkaar verbinden 

• Er ontstaat variatie wat bedrijvigheid met zich meebrengt, straten 
gezellig worden en sociale controle stijgt, zwerfvuil daalt,… 

Wat zal je nodig hebben? • Goede veerbeelden (Mechelen, Kortrijk, Kopenhagen,…) 
• Pilootproject (snelle ingrepen, eventueel tijdelijke) nemen nadat 

inwoners betrokken zijn bij de plannen. Deze ingrepen zijn ook 
duidelijk gelinkt aan de einddoelstellingen en heraanleg. Ingrepen 
niet enkel op de pleinen, maar ook in de verbindingsstraat (/straten) 
tussen de pleinen 

• Tijd 
• Geld 
• Visie 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Unizo 
• Voka 
• Horeca 
• Bewoners & gebruikers 
• Stad 
• Cambio en andere deelauto en -fiets platformen 
• Scholen, Grote werkgevers 

Wat zijn de eerste stappen? • Stakeholders samenbrengen 
• Samenwerking tussen de stakeholders stimuleren 
• Visie op lange termijn (over partijgrenzen heen) uitwerken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Pleinen herinrichten met ruimte voor ontmoeting: voor alle pleinen die we zullen 

herinrichten (Grote Markt, Heymanplein, Zwijgershoek, Ten Bos…) hebben we die 
doelstelling voor ogen.  

• Verkeersluwe pleinen op een zachte manier met elkaar verbinden: ook dit is de bedoeling: 
er komt een winkelwandellus die de centrumpleinen met elkaar verbindt.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• 50 % minder auto’s in stadskern: we hebben geen cijfers vooropgesteld, al is het de 

bedoeling om het doorgaand verkeer (zonder bestemming in de stad) uit de stadskern te 
houden. Bij de invoering van het circulatieplan en de herinrichting van de pleinen (bv. Grote 
Markt en Hendrik Heymanplein) zal het percentage auto’s allicht sterk dalen. We nemen ook 
al initiatieven aan bv. de schoolpoorten (2020-21): in het kader van de verkeersveiligheid 
willen we de omgeving van alle basisscholen herinrichten, met voorrang aan duurzame 
mobiliteit.   



 

8 
 

Titel O4.6. Vlot verplaatsen 
Meest betrokken actieplan 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Veerle Verhoestraete ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Brussel is beter, sneller en altijd (weekends, avonden) bereikbaar 
met de trein. 

• Circulatieplan waarin alle straten zijn opgenomen (geen straten die 
erbuiten vallen en meer verkeer moeten slikken) met overal zone 
30. 

• Er zijn voldoende alternatieve vervoersmiddelen (vb. stadstaxi’s, 
riksja’s) en fietsen wordt gepromoot. 

• Er zijn centraal en aan de rand stop- en parkeergelegenheden (vb. 
zodat er niet meer tot aan de schoolpoort moet worden gereden) en 
bij voorkeur worden die aan de rand onder grond voorzien zodat er 
geen ruimte verloren gaat. 

Wat zal je nodig hebben? • Beslissingen ism met omringende gemeenten, De Lijn, NMBS, .. 
• Overleg met werkgevers (woon-werkverkeer + innovatieve bedrijven 

rond mobiliteit aantrekken) 
• Afspraken met schoolbesturen 
• Veel moed en daadkracht 
• Studiebureaus 
• Federale en Vlaamse beslissingen (vb. salariswagens) 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Alle inwoners (sommigen zijn voor, andere zijn tegen) 
• Bezoekers 
• Leerlingen 
• Werknemers 

Wat zijn de eerste stappen? • Bestaande studies samenleggen en studiebureau definitief plan 
laten opmaken, samen met omliggende gemeenten 

• Regio-overleg organiseren op bovenlokaal niveau 
• Participatie organiseren met de burgers 
• Ruimte vrijhouden voor toekomstige maatregelen door betonstop 
• Concrete maatregelen die direct ingevoerd kunnen worden doen, 

bijvoorbeeld: 
• Ambulancetraject ipv over de Plezantstraat (geen plaats om te 

passeren, verkeer stropt, bermen kapot) langs de Hofstraat 
sturen (volledig over de buslijn tot aan het ziekenhuis). 

• 2 x een autoloze zondag organiseren, over een veel grotere 
zone. 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Mobipunten: we voorzien mobipunten waar gemakkelijk van het ene naar het andere 

vervoerssysteem kan worden overgestapt. Deze worden ook belangrijke locaties voor 
deelmobiliteit, die we verder gaan ondersteunen. Het budget voor het ondersteunen van  
deelmobiliteit is 248.000 EUR.  

• Hogere fietsveiligheid rond scholen: hiervoor loopt een project, waarbij we alle 
schoolomgevingen van de basisscholen aanpakken.  

• Randparkings, al dan niet ondergronds: in 2020 stelt het bestuur een parkeerbeleidsplan op, 
dat ook een visie op randparkings zal bevatten. Het mobiliteitsplan houdt alvast de creatie 
van 3 randparkings in (aan station, aan Waasland Shopping Center / N16 en aan het nieuwe 
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ziekenhuis). Deze bestuursperiode willen we deze inplannen en indien mogelijk al twee 
uitvoeren of versterken. Ondergronds parkeren kan als het een meerwaarde is (bv. op het 
Hendrik Heymanplein), maar anders kan het ook gebundeld in parkeertorens.  
 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Bereikbaarheid Brussel verbeteren: hierover is Sint-Niklaas al jaren vragende partij bij de 

NMBS. Dit is ook een aandachtspunt in de vervoerregio. 
• In alle straten zone 30: in het mobiliteitsplan 2015 werd een snelheidsplan voorgesteld met 

2 zones: 30 en 50. Dit plan werd de afgelopen jaren geïmplementeerd.  
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Titel O4.7. Samenwerken aan een mooiere stad 
Meest betrokken actieplan 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Jolien De Boodt) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Werkstraf i.p.v. GAS-boete 
• Inwerpvuilbakken: vb. frietzakvorm en positieve slogans; 

sprekende/zingende vuilbak bij ingooien 
• Sensibiliseringsacties met groene motivator; ludiek via 

complimenten 
• Inzamelpunten met beloning (vb. uit te geven bij lokale handelaars; 

geveltuin winnen) 
• Toekomstbeeld: groene gevels! 

Wat zal je nodig hebben? • Milieugids  scholen 
• Motivators  vrijwilligers, … 
• Bewoners  raamspreuken 
• Beloningskes: kortingsbon, bloembollen, zaden, bedanking 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Scholen en jeugdbewegingen betrekken 
• Lokale handelaars 
• Buurtcomités en buurtwerkers 
• Bewoners met ongebruikte tuin linken aan tuinliefhebbers vb. 

ouderen/zieken  tegen eenzaamheid samenwerken in een 
moestuin (bio)! 

Wat zijn de eerste stappen? • Via scholen  aanspreken 
• Oproepen via stad 
• Inzamelpunten 

o Handelaars 
o Miwa? Vuilbakken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• De geformuleerde acties sluiten vooral aan bij het vermijden van zwerfvuil (zie ook 

actieplan 7): 
o Sensibiliseringsacties: er lopen wel al acties, maar goede ideeën hierrond (bv. 

samenwerking met lokale handelaars, zoals gesuggereerd) zijn welkom, 
o Gevelgroen: we stimuleren gevelgroen via oproepen en premies en geven zelf het 

goed voorbeeld door publieke gevels te vergroenen. 
• Inzamelpunten met beloning: de Oh-kaart kan evolueren tot een digitale stadsmunt, Oh-

munten (werktitel). Met dit project kan de stad naast het ondersteunen van de lokale 
economie ook positief gedrag waarderen. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Werkstraffen ipv. GAS-boetes: gemeenschapsdienst kan momenteel niet wettelijk opgelegd 

worden via het APR. Dit werd onderzocht in Gent en Antwerpen. Wel worden de GAS-boetes 
verhoogd en zullen de kosten voor de opruiming effectief worden doorgerekend. 

• Ludieke inwerpvuilnisbakken: we kopen vuilnisbakken die in overeenstemming zijn met het 
masterplan publieke ruimte en rekening houdend met het soort afval (bv. pizzadozen).  
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Titel O4.8. Ruimer zwemaanbod 
Meest betrokken actieplan 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Tom Speleman) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Voor het grote publiek: meer recreatief zwemaanbod 
• Kinderen leren zwemmen 
• Sportclubs meer accommodatie geven 
• Een nieuw 50 m-bad binnen een ruimer sportcomplex (een overdekt 

zwembad omringd door sportfaciliteiten): dit kan je opsplitsen 
Wat zal je nodig hebben? • Goede ruimtelijke visie 

• Input sportclubs voor een goed sportbad 
• Aanbod voor doelgroepen 
• Huidig zwembad open houden als overgang 
• Bijna Energie Neutraal (BEN) gebouw: onderzoeken om energie van 

sporters op te vangen als energiebron  
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Sportclubs 
• Scholen 
• Senioren 
• Jeugd 
• Minder mobiele burgers zijn een aandachtspunt 
• Prijspolitiek in de gaten houden 
• Buurt rond de nieuwe inplantingsplaats 

Wat zijn de eerste stappen? 1. Site aanduiden: de overlegtafel vindt Puyenbeke een ideale ligging 
2. Markt aftasten en stakeholders betrekken 
3. Beheersformule kiezen 
Liefst een zo snel mogelijke realisatie! Binnen de 3 jaar beginnen 
bouwen indien haalbaar.  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Recreatief zwemaanbod, 50 m-bad en zwemclubs meer accommodatie geven: dit is voorzien 

in het nieuwe zwembadcomplex aan Puyenbeke. Hiervoor werken we samen met een 
private partner voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van het zwembad. 

• Kinderen leren zwemmen: dit staat in de eindtermen van het lager onderwijs; door een 
ruimer zwemaanbod draagt de stad hier alvast haar steentje toe bij. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O4.9. Innovatieve stad 
Meest betrokken actieplan 47. Samen een slimme stad uitbouwen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Jan Smet) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Mee evolueren met de mogelijkheden die de nieuwe technologieën 
bieden: glasvezelnetwerk uitbouwen, wifi buiten de stadskern… 

• Betere verkeerssturing door meting en monitoring. 
• Aanleg warmtenetten in inbreidingsgebieden. 
• Overal laadpunten voor elektrische wagens. 
• Duurzaam energiebeheer met de stad als voortrekker. 
• Vergroening van het openbaar vervoer. 
• Deelfietsen, deelsteps… 
• Uitbreiding van het onderwijsaanbod in de hogeschool en 

specialisatie. 
Wat zal je nodig hebben? • Ideeën van start ups. 

• Budget/subsidies. 
• Coördinatie/regie door het stadsbestuur (schepen van innovatie) en 

structureel aanpakken. 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Onderwijs 
• Bedrijfsleven / Startups. 
• De Lijn 
• Nutsmaatschappijen 
• Koepels van bedrijven (Unizo, VOKA, VBO, Confederatie Bouw…) 

Wat zijn de eerste stappen? • Beleidsverantwoordelijkheid, structuur aanbrengen; 
• Innovatiemanager (en team). 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Mee evolueren nieuwe technologieën: hierop wil de stad zeker inzetten, maar we moeten de 

keuzes weloverwogen maken. 
• Mobipunten: we voorzien mobipunten waar gemakkelijk van het ene naar het andere 

vervoerssysteem kan worden overgestapt. Deze worden ook belangrijke locaties voor 
deelmobiliteit, die we verder gaan ondersteunen. Het budget voor het ondersteunen van  
deelmobiliteit is 248.000 EUR.  

• Mobiliteitsoplossingen: we gaan een project op poten zetten, een marktplaats voor 
mobiliteit, waarbij we bedrijven die op zoek zijn naar mobiliteitsoplossingen enerzijds en 
aanbieders van mobiliteitsoplossingen anderzijds samen brengen. Dit moet resulteren in 
een aantal producten waarbij werknemers (maar ook de ruime bevolking) hun 
verplaatsingen op een vlotte en duurzame manier kunnen organiseren. Hiervoor wordt een 
totaal investeringsbudget van 250.000 EUR ingeschreven.  

• Digitale verkeerssturing via betere parkeergeleiding: maakt deel uit van parkeerbeleidsplan 
2020 

• Warmtenetten: een warmtezoneringsplan is momenteel in opmaak in samenwerking met de 
provincie Oost-Vlaanderen 

• Laadpunten: worden verder uitgerold in samenwerking met FLuvius, nadien wordt dit 
geëvalueerd, wegens eerder beperkt succes.  

• Energiebeheer openbaar vervoer: de stad onderhandelt hiervoor bij De Lijn, in het kader van 
een circulatiemaatregel op de Grote Markt.  

• Deelfietsen: we onderhandelen met Blue Bike voor een bijkomende hub 
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• Deelsteps: momenteel wordt een visie uitgewerkt. Een partner wordt geselecteerd tegen het 
voorjaar van 2020. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Uitbreiding onderwijsaanbod hoger onderwijs: dat wil de stad ook, maar hiervoor is de stad 

aangewezen op de onderwijspartners, die deel uitmaken ban grote associaties.  
 
  



 

14 
 

Titel O4.10. Samen stad maken 
Meest betrokken actieplan 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider:  Blerina Kamberi) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Inspraak 
• Communicatie over verschillende veranderingen/plannen in de 

stad. De burger wilt geïnformeerd zijn. 
• Een aanspreekpunt bij het stad voor participatie (moet gekender 

zijn) 
• Plaatsen waar je met participatie aan de slag kan gaan. 
• Een betere website 

Wat zal je nodig hebben? • Project en proces begeleiding vanaf de start die iedereen betrekt 
• Dit op een laagdrempelige manier. (iedereen moet kunnen 

participeren) 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Burgers/bewoners 
• Stakeholders  

Wat zijn de eerste stappen? • Alle communicatie moet transparant zijn. 
• Je moet het op de verschillende kanalen vinden. Op maat van de 

burger. 
 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Inspraak en participatie: met ‘Het stadsgesprek’ bewijzen we dat we meer aandacht willen 

besteden aan participatie. Het budget voor participatie wordt verdubbeld en de 
personeelsinzet wordt opgetrokken van een halftijdse naar twee voltijdse medewerkers.  

• Communicatie over veranderingen in de stad: we lichten onze externe 
communicatiekanalen, zoals de Stadskroniek en de stadstv, door.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Een betere website: de website is eigenlijk nog maar pas vernieuwd. Het is wel de bedoeling 

dat de projecten van het nieuwe bestuur er binnenkort een meer prominente plaats op 
zullen krijgen.  

 
 


