
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerking input gesprekstafels  
in meerjarenplan 2020-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 07.1. Co-housing en cohesie 
Meest betrokken actieplan 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
Overlegtafel 18 mei 2019 – parochiezaal Sinaai (tafelbegeleider: Annemie Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer verdraagzaamheid door warme contacten 
• Lokale handel behouden en stimuleren 
• Leven met elkaar i.p.v. naast elkaar 
• Meer speelmogelijkheden 
• Geen doorgaand verkeer in dorpscentrum 
• Meer wonen en leven in gemeenschap (co-housing) 

Wat zal je nodig hebben? • Initiatiefnemers en lokale werkgroepen, die het voortouw nemen 
• Private ondernemers die mee investeren 
• Actieve verenigingen en buurten die er hun schouders onder zetten 
• Mentaliteitswijziging: ander gebruik van gebouwen 

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

• Burgers, zeker ook jongeren 
• Bestuur 
• Verenigingen en middenveld 
• Middenstand 
• Buurtwerkingen 
• Dorpsraad 

Wat zijn de eerste stappen? • Burgers informeren 
• Trekkers zoeken 
• Werkgroepen opstarten 
• Actieve verenigingen financieel ondersteunen (indexering 

subsidies!) 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Warme contacten en leven met elkaar: dat is het uitgangspunt van het programma ‘iedereen 

mee’. 
• Lokale handel: het bedrag voor kernversterkende premies voor handelszaken wordt 

bestendigd tot 220.000 EUR per jaar. Hierbij leggen we de focus op onze kernstad in Sint-
Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. We ondersteunen 
samenwerking tussen de deelgemeenten en de kernstad. 

• Meer speelmogelijkheden: we kopen bossen aan en richten de openbare ruimte 
‘speelvriendelijk’ in, want ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’ is een van de 5 programma’s.  

• Meer wonen in gemeenschap: de stad stimuleert nieuwe woonvormen, door er zelf te 
faciliteren (bv. op Paterssite, in Clementwijk), maar de initiële aanvraag moet van de 
bewoners komen. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Geen doorgaand verkeer in dorpscentrum: hoewel het stadsbestuur de dorpskernen zoveel 

mogelijk autoluw wil aanleggen, is het volgens ons niet haalbaar om het doorgaand verkeer 
er volledig uit weg te nemen. Deze vraag komt alleszins op tafel bij de heraanleg van Ten 
Bos in Nieuwkerken en de afwerking van de Dries in Sinaai. 
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Titel O7.2. Dorpsontwikkeling 
Meest betrokken actieplan 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken 
Overlegtafel 18 mei 2019 – parochiezaal Sinaai (tafelbegeleider: Seppe Van 

Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Dat er nagedacht wordt over hoe het Sinaai het best evolueert om 
een leefbaar en verkeersveilig dorp te worden en blijven. 

• Ontwikkeling van visie op wonen in de dorpen (in dit geval Sinaai) 
met inspraak van inwoners. Dwz op de juiste plaatsen verdichten en 
op de juiste plaatsen ruimte vrij houden. 

• Ontwikkeling van visie op groen in de dorpen (in dit geval Sinaai) 
(bv groene zone verbinden met elkaar, groene corridor naar het 
stadscentrum) 

• Ontwikkeling van visie op verkeer in de dorpen (in dit geval Sinaai) 
(bv zorgen voor vlot verkeer op de hoofdassen, zwaar en 
sluikverkeer weren) 

• Deze visies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Afstemming 
op elkaar is dus nodig. Nog beter is een integrale benadering. 

Wat zal je nodig hebben? • Verkeersanalyse 
• Waardevolle gebieden verwerven, of er een gebruiksovereenkomst 

voor afsluiten 
• Wijziging RUP (met inspraak als start) 

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

• Dorpsraad 
• Wijkcomités 
• Vzw Durme / Natuurpunt 
• Werkgroep leefmilieu Sinaai  
• Stadsdiensten 
• Fietsersbond 
• Scholen, Verenigingen 
• Landbouw 
• Verkeersexperten, Politie 

Wat zijn de eerste stappen? • Creëren van draagvlak voor deze visie bij stadsbestuur en bevolking 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Leefbaar en verkeersveilig Sinaai: leefbare en verkeersveilige wijken: dat is een grote 

bekommernis van de stad: bij ingrepen in het openbaar domein, maar ook door tal van 
kleine maatregelen. 

• Visie op wonen, groen en verkeer in dorpen: de stad is bezig met een visie op wonen in het 
buitengebied. Hierin wordt een evenwicht gezocht tussen het behoud van de open ruimte 
en het eigen karakter en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de dorpen.  

• Verder is er een budget voorzien voor volgende dorpsontwikkelingsprojecten: aankoop en 
ontwikkeling speelbos Ter Beke, groene corridor tussen Fondatie en zuidelijke bosstructuur 
en mobiliteitsvisie Ten Bos. Het tonnageplan uit het mobiliteitsplan is reeds uitgerold, het 
verbod op doorgaand vrachtverkeer komt eraan in 2019-2020. 
 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• -  
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Titel O7.3. Toegankelijk en bereikbaar 
Meest betrokken actieplan 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren 
Overlegtafel 18 mei 2019 – parochiezaal Sinaai (tafelbegeleider: Jurgen Goeminne ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer van de deelgemeenten 
• Ook ’s avonds voorzien in degelijk aanbod. 
• Efficiënt aangepast vervoer  
• Combiticket bij evenementen 
• Betere samenwerking tussen de stad en De Lijn 

Wat zal je nodig hebben? • Samenwerking tussen diverse vervoeraanbieders 
• Digitaal platform  
• Mobipunten 

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

• Inwoners 
• Stadsbestuur 
• De Lijn 
• Private vervoeraanbieders 
• Verenigingen 

Wat zijn de eerste stappen? • Aanbod attractiepolen oplijsten 
• Gesprekken opstarten en verderzetten tussen De Lijn en de stad 

over hertekening openbaar vervoernet 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Betere samenwerking tussen stad en De Lijn: dat is het opzet van de vervoerregio, die in 

2020 van start gaat. Hierbinnen 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. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer van deelgemeenten, ook ’s avonds voorzien in 

degelijk aanbod, efficiënt aangepast vervoer: hierin staat niets expliciet in het 
meerjarenplan, maar dat zijn bezorgdheden die we zeker meenemen in de vervoerregio en 
waarvan de verwezenlijking afhangt van het beschikbare budget dat hiervoor door de 
verschillende partners wordt vrijgemaakt. 

• Combiticket bij evenementen: hierover is geen actie voorzien in het meerjarenplan, maar 
het bestaand aanbod van feestbussen (Crazy Dating Party en Openluchtfuif) wordt 
voortgezet en voor bv. de Openluchtfuif wordt er wel gedacht aan combitickets.  
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Titel O7.4. Ondernemerschap leeft in Sinaai! 
Meest betrokken actieplan 36. De bedrijvige kernen ondersteunen 
Overlegtafel 18 mei 2019 – parochiezaal Sinaai (tafelbegeleider: Veerle 

Verhoestraete) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Sinaai trekt veel plattelandstoeristen aan: fietsers, b&b, terrasjes, 
wandelaars, fluisterboten op de vaart, … 

• Je kan terecht in het dorp voor basisbehoeften (apotheek, bank, 
dokter, bakker, beenhouwer, …) 

• Er is een plaats/platform waar meerdere diensten samen 
aangeboden worden. 

Wat zal je nodig hebben? • Imagobuilding, stadspromotie 
• Geen scheiding in aanpak tussen stad en dorp (vb. brochures 

bundelen) 
• Infrastructuurwerken (wandel- en fietspaden) 
• Een nette omgeving (groen, geen afval) 
• Info geven over nieuwe vormen van ondernemen, goede 

voorbeelden doorgeven 
• Aanspreekpunt voor handelaars voorzien (alleen Unizo is 

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

• Handelaars 
• Verenigingen van handelaars 
• Toerisme Vlaanderen, Toerisme waasland 
• Dorpsraad 
• Landelijke gilden (voedselproductie) 

Wat zijn de eerste stappen? • Infokiosk aan bus-en treinstation 
• Bestaande troeven meer promoten en integreren in promotie van 

de stad 
• Behoeftenonderzoek 
• Centrummanager werkt ook voor deelgemeenten als aanspreekpunt 
• Principes ondernemersplannen stad toepassen op deelgemeenten 

 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Buurtwinkels in dorpen: het bedrag voor kernversterkende premies voor handelszaken wordt 

bestendigd tot 220.000 EUR per jaar. Hierbij leggen we de focus op onze kernstad in Sint-
Niklaas, maar er is ook aandacht voor de kernen in onze deelgemeenten. We ondersteunen 
samenwerking tussen de deelgemeenten en de kernstad. 

• Platform waar meerdere diensten aangeboden worden: dat is zo’n beetje het doel van 
dienstencentra. In samenwerking met het Zorgpunt Waasland heeft de stad net een 
dienstencentrum geopend in Sinaai.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Plattelandstoerisme in Sinaai: hierover zijn geen specifieke acties voorzien in het 

meerjarenplan. 
 
 


