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Gesprekstafel 1 25 april 2019  stadhuis 
Gesprekstafel 2  28 april 2019  Koek en Ei 
Gesprekstafel 3 7 mei 2019  De Droomballon Nieuwkerken 
Gesprekstafel 4  11 mei 2019  kasteel Walburg 
Gesprekstafel 5 13 mei 2019  Den Eglantier 
Gesprekstafel 6  13 en 14 mei 2019 Filteintsite 
Gesprekstafel 7 18 mei 2019  parochiezaal Sinaai 
Gesprekstafel 8  23 mei 2019  De Klavers Belsele 
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Titel O5.1. Evenementen in de stad 
Meest betrokken actieplan 3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische 

troeven uitspelen 
Overlegtafel 13 mei 2019 (tafelbegeleider: Tim De Brabander) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Een groot participatief festival voor jongeren met nationale 
bekendheid 

• Markt als evenementplein (zelfde niveau als Sint-Pietersplein in 
Gent) 

• Een bruisende uitgangsbuurt 
• Een coup de ville voor en door jongeren, permanent in straatbeeld 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Jongeren 
• Artiesten 
• Knowhow 
• Ondernemingszin 

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

• Jeugd 
• Buurt 
• Dienst cultuur en vrije tijd, financiën,… 
• Jeugdorganisaties 
• Festival vzw (viva lola? Vila pace? WARP?, Den Eglantier?) 

Wat zijn de eerste stappen? • Het ontwikkelen van een deelnemersgroep/poule (om evt te kunnen 
opstarten) 

• Subsidiereglement 
• Sponsors overtuigen 
• Tijdslijn uitzetten 
• Startvergadering (oriënterend) 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Grote Markt als evenementenplein: het aantal en de aard van de evenementen op de Grote 

Markt moet zeker niet onderdoen voor het Sint-Pietersplein in Gent.  
• Bruisende uitgaansbuurt: dit willen we allemaal, en het meerjarenplan bevat een aantal 

acties die hiervoor de randvoorwaarden kunnen zijn (bv. de heraanleg van de 
centrumpleinen). Samen met de bevolking en de horeca kunnen dan de volgende stappen 
gezet worden, maar dit is een groeiproces.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Festival voor jongeren: zie hierboven, er wordt wel bekeken op welke evenementen we 

willen focussen in de toekomst. Deze suggestie kan mee worden bekeken. 
• Coup de Ville voor jongeren: er komt al zeker een volgende editie van de ‘gewone’ Coup de 

Ville (van WARP). Aan een jongereneditie is naar ons aanvoelen geen nood. Verder komt er 
ook nog het Independent Arts Festival. We willen ook inzetten op streetart.  
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Titel 05.2. Speelbossen 
Meest betrokken actieplan 14. Inzetten op toegankelijk groen 
Overlegtafel 13 mei 2019 (tafelbegeleider: Laura Van de Vyver) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer speelbossen (door: akkers bebossen en strenge wetgeving 
rond betonstop) 

• Deze speelbossen moeten veilig en vlot te bereiken zijn met de 
fiets en openbaar vervoer 

• Duidelijk maken dat dit speelbossen zijn, ook aantrekkelijk voor 
jonge kinderen (speeltuigen, vijver, klimmuur) 

• Promo maken zodat alle jeugd van Sint-Niklaas weet dat er 
speelbossen zijn. 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Tijd 
• Ruimte 
• Kennis van bebossing 
• Promoteam (media aandacht om er voor te zorgen dat dit leeft bij 

de bevolking) 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

Betrokken: 
• Stadsbestuur 
• Bevolking 
• Promoteam 
• Landbouwers 
• Buurtwerking 
Invloed: 
• (niet) georganiseerde jeugd 
• Ouders 
• senioren 
• jeugdbewegingen 
• scholen 

Wat zijn de eerste stappen? • Geschikte plaatsen vinden 
• Juiste mensen aanspreken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer speelbossen, die goed bereikbaar zijn: dat vindt de stad ook, en daarvoor voorzien we 

3,25 miljoen EUR extra.  
• Promo maken voor speelbossen: we hebben al een kaart waar alle speelmogelijkheden 

staan opgesomd. Dit moet misschien een ruimere bekendheid krijgen.  
• Speelbossen aantrekkelijk maken voor jonge kinderen: het blijft natuurlijk wel de bedoeling 

dat het bossen zijn. Natuurlijke speelelementen kunnen zeker in speelbossen. Alle 
speelbossen worden trouwens ontworpen met inspraak van de gebruikers (= de jeugd).  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O5.3. Fietsen in Sint-Niklaas 
Meest betrokken actieplan 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad 
Overlegtafel 13 mei 2019 (tafelbegeleider: Laura Van de Vyver) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Betere fietspaden 
• Autovrij centrum (markt) 
• Meer fietsenstallingen 
• Automaat klein fietsmateriaal (lichtjes, bel,… gratis?) 
• Meer duidelijkheid Stationsstraat 
• Verlichting op de weg 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Sponsor fietsmateriaal zodat het gratis is. 

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

• Iedereen 
• Stadsbestuur en diensten 
• Dienst mobiliteit en veiligheid 

Wat zijn de eerste stappen? • Automaat 
• Meer duidelijkheid stationsstraat 
• Autovrij weekend 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Betere fietspaden: zoals al bij andere fiches aan bod kwam: we verdubbelen het budget voor 

fietspaden van 3 tot 6 miljoen EUR per jaar. We kiezen ook minstens 3 projecten om 
fietspaden te ontklinkeren op strategische verbindingen. 

• Meer fietsenstallingen: we voeren het fietsparkeerplan uit.  
• Verlichting op de weg: we willen onze openbare verlichting verder verbeteren en 

verduurzamen door het gebruik van led-technologie.  
• Meer duidelijkheid Stationsstraat: er is een ANPR-camera geplaatst, samen met bijhorende 

signalisatie.   
• Automaat klein fietsmateriaal: hierover staat geen actie in het meerjarenplan, maar is wel 

iets wat we gaan doen, liefst in samenwerking met een private partner (fietsherstelpunt of 
fietshandelaars).  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Autovrij centrum (markt): de Grote Markt zal alleszins autoluw worden, met 

voetgangersgebieden, maar er is geen definitieve beslissing over of dit ook overal autovrij 
zal zijn. Sowieso zal er nog laden en lossen mogelijk zijn tussen bepaalde uren.  
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Titel O5.4. Open Discussie 
Meest betrokken actieplan 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor 

kansengroepen 
Overlegtafel 13 mei 2019 (tafelbegeleider: Tim De Brabander) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Antwoorden worden in een zo kort mogelijke tijd geboden 
• Samen zoeken, niet gewoon moeten en opgelegd krijgen 
• Wanneer iets niet mogelijk is, een discussie voor een alternatief 
• Out of the box verdient ook een kans 
• Alternatieven aanbieden 
• Mensen overtuigen en kans geven om hun idee te geven 

Wat zal je nodig hebben? • Een stem 
• Een werknemer die een open bureau heeft 

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

• Stad 
• Iedereen (burgemeester, scholen, niet georganiseerd jeugdwerk, 

JOS,…) 
Wat zijn de eerste stappen? • Uit de grond stampen 
 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Beantwoordingstermijn: binnen het project dienstverlening worden nieuwe normen voor 

termijnen opgelegd aan de diensten.  
• In 2020 wordt het armoedeplan geactualiseerd , waarbij dit aandachtspunten kunnen zijn. 
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Open discussie en alternatieven zoeken wanneer iets niet mogelijk is: hierover is geen 

expliciete actie voorzien, maar eigenlijk zou dit een normale reflex moeten zijn bij de 
administratie.  

 
 


