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Titel O6.1. Voor & door de jeugd 
Meest betrokken actieplan 2. Sint-Niklaas uitbouwen tot vetste kinder- en jeugdstad van 

Vlaanderen. 
Overlegtafel 13 mei 2019 Filteintsite : jongeren (tafelbegeleider: Lotte Verbeke)  
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Stadsfestival voor en door jongeren, dat betaalbaar is (max 2 euro 
inkom, 1 euro per drankje) 

• Waar jongeren hun talenten kunnen tonen, met lokale DJ’s en 
workshops. Uit een werkgroep (jongerenraad?) een groep jongeren 
die samen het engagement maken om op zoek te gaan naar lokaal 
talent. Waar jongeren de kans krijgen anderen te leren kennen, hun 
netwerk te verbreden, door talenten aan elkaar te tonen en 
workshops te geven. (kookworkshop, DJ-workshop,..) 

Wat zal je nodig hebben? • Een locatie 
• Een groep geëngageerde jongeren 
• Een budget, want het mag voor de jongeren niet te veel geld 

kosten, anders is het voor een groot deel gasten al niet meer 
toegankelijk. 

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

• Jeugddienst, JOS, Den egelantier?  
• Jongeren uit Sint-Niklaas van 18-25jaar 

Wat zijn de eerste stappen? • Werkgroep opstarten vb. uit de jongerenraad of bekendmaking via 
jeugdhuizen. 

• Talenten jongeren in Sint-Niklaas ontdekken  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Stadsfestival voor en door jongeren: er wordt wel bekeken op welke evenementen we willen 

focussen in de toekomst. Deze suggestie kan mee worden bekeken. Er komt ook wel een 
‘Independent Arts Festival’, waarbij ook jongeren betrokken worden.  

• Zoeken naar lokaal talent: er komen een fablab en een steamlab, dat voor iedereen 
toegankelijk zal zijn, en verder voorzien we ook meer repetitielokalen om lokaal talent de 
kans te geven. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O6.2. Iedereen op de fiets en de bus 
Meest betrokken actieplan 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
Overlegtafel 14 mei 2019 Filteintsite: volwassenen (tafelbegeleider Lotte Verbeke) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Gratis stadsbussen in het weekend in Sint-Niklaas (mensen meer 
motiveren om het openbaar vervoer te gebruiken) 

• Betere fietspaden, soms is het gevaarlijk fietsen. De fietspaden 
moeten aan scholen zeker beter aangelegd worden.  

• Ook is de markt niet fietsvriendelijk 
• De oversteekplaatsen aan de markt (vooral het houten gedeelte) is 

bij nat weer heel gevaarlijk 
• De Filteintsite is onvindbaar, het staat niet duidelijk aangegeven 

waar dit is (o.a. op google maps maar ook aan de straatkant is het 
moeilijk om de filteint te vinden).  

Wat zal je nodig hebben? • Herbekijken aanleg fietspaden door stad 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Inwoners van Sint-Niklaas 
• Mensen met een beperkt budget 
• Kinderen die naar school fietsen  

Wat zijn de eerste stappen? • Fietspaden herbekijken, of ze veilig genoeg zijn en duidelijk genoeg 
zijn aangegeven 

• Meer fietsstraten en ook opvolging van respecteren fietsstraat door 
autobestuurders 

• Hout aan de markt vervangen door ander materiaal dat niet zo glad 
wordt bij nat/vriesweer 

• Filteintstraat duidelijker aangeven langs de straatkant en op google 
maps. 

• Terug invoeren van gratis stadsbussen in het weekend, afspraken 
maken met De Lijn. 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Betere fietspaden: waar we nieuwe straten aanleggen, verbeteren we de infrastructuur voor 

fietsers indien mogelijk. We verdubbelen het budget voor de aanleg van fietspaden van 3 
tot netto 6 miljoen EUR (nog zonder subsidies en rioprojecten met fietspaden).  

• Grote Markt niet fietsvriendelijk en gevaarlijke oversteekplaatsen: de oversteekplaatsen zijn 
het afgelopen jaar aangepakt met antislipbehandeling, zodat ze minder glad zijn. En de 
Grote Markt wordt na de heraanleg minstens autoluw, waardoor de fietsvriendelijkheid 
aanzienlijk zal verbeteren.  

• Filteintsite onvindbaar: hierover staat niets expliciet in het meerjarenplan, maar dat is 
gemakkelijk op te lossen met signalisatie ter hoogte van de toegangen tot de site, wat we 
dan ook zullen doen! 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Gratis stadsbussen: het stadsbestuur kiest niet voor gratis openbaar vervoer. ‘Gratis’ 

betekent in de praktijk dat de kosten verhaald worden op alle inwoners.  
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Titel O6.3. Iedereen een (t)huis 
Meest betrokken actieplan 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen  
Overlegtafel 14 mei 2019 Filteintsite: volwassenen (tafelbegeleider Lotte Verbeke) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer sociale woningen met voldoende ruimte! Huizen op de privé 
markt zijn te duur & soms is er niet eens recht op een huursubsidie.  

• Sommige huizen zijn in slechte staat! Zelf bij de 
huisvestingsmaatschappij & soveka. (al meer dan een half jaar 
water in kelder, niet goed afgewerkt waardoor er koude wind naar 
binnen komt,  geen verwarming, geen warm water..(gebouw filteint) 
( bij vrienden van mensen veel schimmel, geen isolatie, geen 
elektriciteit…)  

• Geen recht op grotere woning, kinderen die bij elkaar op de kamer 
slapen of mama noodgedwongen in de woonkamer slapen omdat ze 
haar kinderen een eigen slaapruimte wil kunnen geven.  

• Het gemakkelijker maken voor alleenstaande moeders, mensen met 
een laag inkomen (leefloon) of een andere nationaliteit om een huis 
te vinden op de privé. Vaak worden mensen al afgewezen alleen op 
basis van bovenstaande redenen. Als ze dan toch iets vinden ligt 
het ver boven budget of is het een heel ongezond huis dat niet in 
orde is. Deze uitsluiting zou niet eigenlijk niet mogen zijn.   

Wat zal je nodig hebben? • Meer sociale huisvestingen of een tussenkomst voor de huur, meer 
controle op huisjesmelkers. Leegstand op een andere manier 
tegengaan.  

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

• Soveka 
• SNMH 
• Stadsbestuur 
• Huisbazen 
• Huurders 

Wat zijn de eerste stappen? Niet besproken 
 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer en grotere sociale woningen: dat is precies de doelstelling van actieplan 32 (zie 

hierna): de stad reserveert een extra budget van 1 miljoen EUR 
• Kwaliteit woningen: dit is al jaren een aandachtspunt van de cluster omgeving.  
• Discriminatie op de huurmarkt: ook hiervoor kan de extra woonbegeleider ingeschakeld 

worden. Binnen het OCMW is er een heel team dat hierrond werkt en nu dus versterkt wordt.  
• Huisjesmelkerij en anders omgaan met leegstand: er zijn afspraken rond gemaakt deze actie 

moet geïnitieerd worden door cluster omgeving. 
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O6.4. Te weinig kinderopvang voor mensen met een beperkt inkomen.  
Meest betrokken actieplan 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder 

uitbreiden 
Overlegtafel 14 mei 2019 Filteintsite: volwassenen (tafelbegeleider Lotte Verbeke) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Kinderopvang: Het is te duur voor mensen met een leefloon, zou dit 
gratis moeten kunnen zijn. Ook klopt de rekening niet altijd of 
worden er op school of in de crèche kosten in rekening gebracht die 
voor de ouders als een verassing komen (VB: kind gebruikt geen 
Pampers meer maar worden wel nog aangerekend, schoolboekjes 
en drankjes die aan het kind gegeven worden zonder dat dit eerst 
bevraagd wordt bij de ouders). Alleenstaande mama’s zijn bang 
voor de factuur, kunnen deze niet altijd betalen, komen dan in de 
schulden terecht en verliezen hun plaats bij de opvang. 

• Er is niet voldoende kinderopvang, de wachtlijsten zijn te groot en 
soms is de afstand niet haalbaar als ouders ook nog eens werken.  

• Er zijn te weinig speelpleinen en opties voor in de zomer 
Wat zal je nodig hebben? • Meer opvang plaatsen, kortere wachtlijsten 

• Een groter aanbod voor kinderopvang tijdens de vakantieperiodes, 
dat betaalbaar is.  

• Voorschoolse opvang op (meer) scholen zelf organiseren. 
• Duidelijke bevraging bij de ouders (VB bij het inschrijven) wat er 

wel en niet aan het kind gegeven mag worden  
• Alternatieven voorzien: kleine bibliotheken op school waar de 

boekjes kunnen uitgeleend worden, kopies maken. 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Alleenstaande moeders die gaan werken of opleiding volgen 
• Gezinnen met een beperkt inkomen 
• Meer werkgelegenheden voor mensen in kinderopvang/crèche 

Wat zijn de eerste stappen? Niet besproken 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Betaalbaarheid kinderopvang: mensen met een leefloon kunnen voor zeer weinig geld naar 

de crèche. Het bijzonder comité voor de sociale dienst komt daar ook regelmatig in tussen. 
Vanuit onze regierol bekijken we hoe we onze kinderopvang betaalbaar kunnen maken voor 
elke ouder, onder andere door na te gaan of onze interne systemen zoals bv. de kansenpas 
en het schoolparticipatiefonds ook kunnen toegepast worden voor kinderopvang voor baby’s 
en peuters. Ook de loketfunctie binnen onderwijs wordt verder uitgebouwd. 

• Capaciteit kinderopvang: dat is een grote bezorgdheid van de stad, maar hiervoor zijn we 
mede afhankelijk van subsidiëring via Kind & Gezin.  

• Speelpleinen en opvang in de zomer: In het verwachte decreet over de organisatie van de 
buitenschoolse opvang zullen we de opdracht krijgen om een betere afstemming van de 
buitenschoolse activiteiten te creëren. Hiervoor wordt een bijkomende halftijdse deskundige 
aangesteld. Daarnaast bevragen in 2020 we 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.  

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• -  
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Titel O6.5. De Living 
Meest betrokken actieplan 30. Kwetsbare jongeren (en hun ouders) ondersteunen 
Overlegtafel 13 mei 2019 Filteintsite : jongeren (tafelbegeleider: Lotte Verbeke)  
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Ontmoetingsplek creëren voor jongeren (18-30j) die weinig/geen 
netwerk hebben. Waar ze terecht kunnen voor ontmoeting, 
ontspanning, een warme koffie of een maaltijd.  

• Waar ze vragen kunnen stellen, een hulpverlener (jeugdwerker,  
straathoekwerker?) aanwezig is. 

• Waar ze hun talenten kunnen delen met anderen. 
Wat zal je nodig hebben? • Een ruimte die laagdrempelig is, leuk is ingericht en waar je kan 

binnenwandelen tijdens de dag. Waar je mensen kan leren kennen 
die in hetzelfde schuitje zitten, waar je niet alleen bent. 

• Soort van ‘living’ maken. 
• Waar ze vragen kunnen stellen, een hulpverlener (jeugdwerker,  

straathoekwerker?) aanwezig is.  
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Jongeren zonder netwerk, die geen dagbesteding hebben en buiten 
het bestaande aanbod vallen omdat dit een te hoge drempel vormt 
of niet aansluit bij hun hulpvragen. 

• Jac, JOS, Jeugddienst? 
Wat zijn de eerste stappen? Niet besproken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Ontmoetingsplek van 18-30-jarigen zonder netwerk:  

o We zoeken een oplossing voor de infrastructurele problemen voor het Huis van het 
Kind. Hierbij is uitwijken naar een andere locatie, in combinatie met een andere 
functie (bv. bibliotheek, buitenschoolse opvang,….) een optie. We zorgen hierbij ook 
voor ruimte voor een laagdrempelige plek voor jongeren, waar ze kunnen werken, 
studeren en mekaar ontmoeten. Voor de nieuwe infrastructuur van het Huis van het 
Kind wordt 2.075.000 EUR voorzien. 

o Wat ook voorzien is en hier deels wel bij aansluit, is een TEJO-huis voor jongeren. 
Een TEJO-huis is een huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar anoniem en gratis 
terecht kunnen voor therapie. De dienstverlening gebeurt door professionele 
therapeuten op vrijwillige basis. We zullen de werking ondersteunen met 30.000 
EUR per jaar.  

• Eerstelijnspunt voor volwassenen: We gaan het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg 
verhogen via de opstart van een eerstelijnspunt voor psychische hulp aan volwassenen in 
het welzijnshuis, waarbij we psychologen inkopen. Hiervoor voorzien we een 
werkingsbudget van 26.000 EUR in 2020 (voor de opstart) en van 2021-2025 jaarlijks 
39.000 EUR. 
 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O6.6. Voor iedereen toegankelijke evenementen en speeltuinen  
Meest betrokken actieplan 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen 
Overlegtafel 14 mei 2019 Filteintsite: volwassenen (tafelbegeleider Lotte Verbeke) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Vaak zijn activiteiten niet betaalbaar voor ouders/jongeren met een 
laag inkomen. Zo kunnen we niet naar de kermis, is het Ster niet 
altijd even goedkoop (als je niet op tijd een ster kaart aanvraagt 
dan is het wel duur met een beperkt inkomen)  

• Graag het Ster voor inwoners van Sint-Niklaas gratis, ook tijdens de 
zomer en kortingsticketjes voor attracties  op de kermis. 

• In de zomer meer activiteiten voor kinderen plannen 
• Activiteiten in Sint-Niklaas zijn niet altijd toegankelijk voor mensen 

met een (zeer) beperkt budget. Hier zou veel meer rekening mee 
gehouden moeten worden. (VB: hap in het park, foodtruckfestivals, 
goestink, de kermis, circus,.. 

• Graag in de filteint een speeltuin 
• Speelgelegenheden in de filteint zijn pover/afstand naar andere 

speeltuinen te groot voor kinderen om alleen te gaan.   
Wat zal je nodig hebben? • Budget vanuit de stad, of een terugbetaling aan de organisatoren 

van evenementen om dit te kunnen realiseren. 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Inwoners van Sint-Niklaas (met een beperkt budget) 
• Inwoners van de filteintstraat 

Wat zijn de eerste stappen? • Budget vrijmaken zodat er extra mogelijkheden gecreëerd worden 
hier in tussen te komen(goedkope kermiskaartjes via OCMW?) 

• De omgeving aan de filteint (aan de rechterkant van het gebouw, 
gebruiksvriendelijk maken, de grove stukken hout weghalen en gras 
aanleggen zodat het gezelliger wordt daar te zitten. 

• Een speeltuin plaatsen op het grasveld. 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Betaalbaarheid vrijetijdsaanbod: we willen de aandacht verhogen voor de betaalbaarheid en 

bereikbaarheid van sociaal-culturele activiteiten voor alle doelgroepen, met extra aandacht 
voor tieners en jongeren. Het team vrijetijdsparticipatie wil samen met andere diensten, 
instellingen en externe partners acties opzetten om het vrijetijdsaanbod bij een breder 
publiek te brengen. Hiervoor wordt een jaarlijks werkingsbudget van 10.000 EUR voorzien. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• De Ster gratis in de zomer en korting op kermisattracties: via de kansenpas is er korting op 

De Ster. De Ster is echter een provinciaal domein en kermisattracties zijn in handen van 
private ondernemers. 

• Speelgelegenheden in Filteintsite: hierover werd geen expliciete actie voorzien, maar er kan 
samen met de buurt wel bekeken wat mogelijk is.  
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Titel O6.7. Afspraken maken in het stadhuis 
Meest betrokken actieplan 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor 

kansengroepen 
Overlegtafel 14 mei 2019 Filteintsite: volwassenen (tafelbegeleider Lotte Verbeke) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Afspraken maken in het stadhuis is moeilijk. Voor de dienst 
vreemdelingen moet je nu telefonisch een afspraak maken, of via 
de website maar dit is voor veel  anderstaligen moeilijk (telefonisch 
is drempel omdat ze nog niet voldoende en snel genoeg 
Nederlands spreken. Via het internet ook moeilijk, velen beschikken 
niet over een laptop of de nodige kennis om deze afspraak te 
maken. Graag iemand die traag en duidelijk Nederlands spreekt, 
met begrip voor degene die nog Nederlands aan het leren is.) 

• Het ticket apparaat aan het stadhuis is ook moeilijk: allemaal in het 
Nederlands en woordenschat die niet gekend is. Vaak komen de 
mensen dan op de verkeerde plek terecht. 

Wat zal je nodig hebben? • Iemand die helpt met de weg te vinden in het stadhuis, die hulp 
komt aanbieden. 

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

• Anderstalige nieuwkomers 
• Laaggeletterden - analfabeten 

Wat zijn de eerste stappen? • Mogelijkheid geven om ook in Arabisch/frans/engels een afspraak 
in te plannen op het internet 

• Het ticket apparaat ook in andere talen zetten 
• Een duidelijke aanwijzing waar je om hulp kan vragen 
• De reflex hebben om mensen te helpen als er opgemerkt wordt dat 

ze niet begrijpen wat er moet gebeuren. 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Afsprakensysteem: het was van bij het begin een bezorgdheid om dit systeem zo 

laagdrempelig mogelijk te maken. De medewerkers van de pas opgerichte klantendienst 
doen er alles aan om het systeem zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk te maken. 

• Ticketautomaat stadhuis: er is altijd iemand van de klantendienst aanwezig om 
anderstaligen te helpen.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
 
 


