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Titel O1.1. Publiek trekken naar Sint-Niklaas 
Meest betrokken actieplan 3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische 

troeven uitspelen 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Laura Van de Vyver ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer publiek aantrekken  
• Centrumfunctie van de stad uitbouwen 
• Troeven uitspelen 
• Fier op de stad 
• Aanbod voor iedereen: specifieke focus scholieren en jongeren 
• Evenementen zijn ook toegankelijk voor iedereen (aangepast 

toilet,..) + met aangepaste tarieven  
• We willen door sterke evenementen mensen samenbrengen 
• Bevolking heeft het gevoel dat ze in een unieke stad wonen, je hebt 

spijt dat je er niet bij was!  
Wat zal je nodig hebben? • Financiële middelen 

• Creatieve ideeën  
• Ondersteuners voor organisatoren  
• Marktonderzoek: welke evenementen zijn hot? 
• Gemotiveerde vrijwilligers  
• Goede en duidelijke communicatie + promotie  

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

• Organisatoren  
• Horeca 
• Jongeren 
• Iedereen zal invloed ondervinden van een levendige stad waar veel 

te doen is 
Wat zijn de eerste stappen? • Partners zoeken 

• Financiële middelen zoeken  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Rond al de opgesomde doelstellingen werken we in het meerjarenplan: we starten de 

campagne ‘Zoalig Sinnekloas’, we willen het evenementenbeleid herdenken, we zetten sterk 
in op ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’, door de heraanleg van de pleinen en nieuwe 
publieksgebouwen (zwembad, bib…) versterken we onze centrumfunctie… 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.2. Hondvriendelijk Sint-Niklaas 
Meest betrokken actieplan 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Tim De Brabander ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Een stad waar zowel hondenliefhebbers als niet-hondenliefhebbers 
zich veilig en welkom voelen 

• Veilige & voldoende grote ruimtes om honden los te laten lopen  
Wat zal je nodig hebben? • Ruimte: tijdelijk of definitief. (bv. Puyenbeke of omgeving 

Pijkedreef, SVK, Clementwijk², stadspark, industriezones, Puitvoet, 
De Ster, Mierennest) 

• Faciliteiten: toegangssluis, schuilhok, vuilbakken, stromend water 
• Geld 
• Goede communicatiecampagne 

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

• Schepenen Hanssens & De Meester en administratie  
• Hondeneigenaars 

Wat zijn de eerste stappen? • Goede voorbeelden leren kennen (bv. Europalaan Gent)  
• Ruimte zoeken en/of aankopen  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Hondenuitloopweides: we voorzien jaarlijks een bedrag van 8.000 EUR voor de inrichting 

ervan en daarnaast is er een investeringsbudget van 48.000 EUR voor de aanleg van extra 
hondenuitloopweides. Bij de uitwerking van deze hondenuitloopweides bekijken we welke 
van de gevraagde faciliteiten haalbaar zijn. Zo is bv. stromend water niet op elke plaats een 
evidentie.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.3. Seniorenbuurtzorg 
Meest betrokken actieplan 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Nele De Klerck)  
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Betaalbare zorg aan huis voor senioren/alleenstaanden, zonder 
lange wachttijden: poetshulp, klusjesdienst, boodschappen,…  
Idee is om buren en vrijwilligers ad hoc in te schakelen voor deze 
zorgtaken.  

Wat zal je nodig hebben? • We moeten een manier vinden om de noden en het aanbod bij 
elkaar te brengen. De stad kan hier een faciliterende rol in spelen.  

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

• Senioren met zorgnoden 
• Buurtwerkers 
• Dienstenchequebureau’s 
• Thuiszorgorganisaties 
• Hoplr?  
• Scholen?   Eventueel leerplaatsen voor scholieren 

(tuinbouwrichting  tuinklusjes, zorgrichting  zorgtaken,…) . 
Bovendien een sociaal project ook voor de scholieren.   

Wat zijn de eerste stappen? • Concrete noden senioren in kaart brengen + becijferen 
• Pilootbuurt uitkiezen (eventueel ifv gemiddelde leeftijd, bouwjaar 

van de wijk, engagement,…)   
• Pilootproject opstarten 
• Learnings pilootproject 
• Eventueel verder doortrekken naar andere wijken.  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
•  
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Buren en vrijwilligers inschakelen voor zorgtaken: dit idee is niet opgepikt als een actie in 

het meerjarenplan, maar het is wel een actie die andere actoren binnen onze stad 
aanbieden. We moeten niet alles zelf doen, ook andere welzijnspartners kunnen deze rol 
opnemen. Het kan misschien als een proefproject samen met het Zorgpunt Waasland 
worden uitgewerkt in een bepaalde buurt. Er wordt wel een vrijwilligerscoördinator 
aangesteld, die het middenveld zal bijstaan als ze hierrond actie willen ondernemen.  
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Titel O1.4. Bewaken van veiligheid 
Meest betrokken actieplan 6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Jan Smet) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Druggebruik aan banden leggen. 
• Verkeersveiligheid verbeteren. 
• Aanpak van verkeersagressie. 
• Meer controle en handhaving. 
• Inbraakpreventie. 
• Meer zichtbaarheid van politie op straat. 

Wat zal je nodig hebben? • Later te bepalen 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Politie 
• Verkeersdienst (beleid) 
• Maatschappelijk werkers 
• Verantwoordelijken van de gemeenschappen. 
• Ouders van hangjongeren 
• Justitie 
• GAS-ambtenaren 
• Onderwijs (spijbelgedrag) 
• Wetgevende macht 
• Gemeentelijke regelgeving 

Wat zijn de eerste stappen? • Burgers sensibiliseren om feiten te melden 
• Lokaal politiebeleid aansturen 
• Korter op de bal spelen 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Druggebruik aan banden leggen: ons regulier beleid rond drugs en drugpreventie wordt 

verder gezet. De aanpak van drugs is ook een van de drie prioriteiten binnen het zonaal 
veiligheidsplan van de politie (naast verkeersveiligheid en seksueel geweld) 

• Verkeersveiligheid en aanpak van verkeersagressie: de verkeerspolitie wordt versterkt, 
verkeersveiligheid is een prioriteit van de politie. Samen met de buurgemeenten werken we 
op een verbod op doorgaand vrachtverkeer én op de handhaving ervan.  

• Meer controle en handhaving: zowel bij de stad als bij de politie wordt er extra ingezet op 
handhaving en de versterking van het team toezicht. 

• Meer zichtbaarheid van politie: ook de wijkwerking wordt versterkt, met het oog op een 
betere aanwezigheid op straat.   

• Inbraakpreventie: geen expliciete actie in het meerjarenplan, maar was wel een 
aandachtspunt in het zonaal veiligheidsplan 2014-2019, waardoor het projectmatig werken 
rond inbraken nu is opgenomen in de reguliere werking van de politie.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.5. Proper wonen en leven - overlast verminderen 
Meest betrokken actieplan 6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden  
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Lisanne Corijn) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

● overlast verminderen: 
o vervuiling van de industrie (regio Oostjachtpark): slachtafval in 

grachten, vrachtwagenverkeer door woonbuurt... 
o omgeving: veel last van lawaai, afval, criminaliteit (drugs,...) 
o respect voor de inwoners van de buurt 

Wat zal je nodig hebben? ● camera’s ter controle ophangen 
● borden met informatie (in verschillende talen) 
● meldpunt (niet enkel politie) → geldt ook voor 

industrie/woongebied 
● wijkverantwoordelijke / buurtwerker 
● betere invulling van wijken: industrie, speelterrein, woonbuurten,... 

→ beter afbakenen om inmenging en dus overlast te vermijden OF 
buurt beter betrekken wanneer er zaken veranderen voor hun 
omgeving 

● gesprek / dialoog om middenweg te vinden tussen verschillende 
actoren 

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

● Industriebedrijven 
● mensen die zich willen aanpassen (hangjongeren) 
● inwoners van de buurten 
● stad 

Wat zijn de eerste stappen? Later uit te werken 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Vrachtwagenverkeer en drugs: zie bij de vorige fiche: 

o Druggebruik aan banden leggen: de bestaande acties rond druggebruik worden 
verdergezet, drugs is ook een van de drie prioriteiten binnen het zonaal 
veiligheidsplan van de politie (naast verkeersveiligheid en seksueel geweld) 

o Verkeersveiligheid en aanpak van verkeersagressie: de verkeerspolitie wordt 
versterkt, verkeersveiligheid is een prioriteit van de politie. Samen met de 
buurgemeenten werken we op een verbod op doorgaand vrachtverkeer én op de 
handhaving ervan.  

• Overlast door lawaai, afval, criminaliteit: voor het centrum is er een multidisciplinaire 
aanpak opgestart om net dit soort overlast aan te pakken. 

• Het gebiedsgericht werken kan ook een antwoord bieden op het aanpakken van overlast in 
buurten: alle actoren samen brengen die in een bepaalde buurt actief zijn. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.6. Slimme verkeersinfrastructuur 
Meest betrokken actieplan 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Seppe Van Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Vlottere mobiliteit 
• Veilige mobiliteit voor alle doelgroepen 
• Uniformiteit  duidelijkheid 
• Iedereen zijn eigen (+ voldoende) plaats 
• Toegankelijkheid voor iedereen 
• Controle <-> sensibilisering 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Bedrijven (aanleg, studiebureaus,…) 
• Inwoners als ervaringsdeskundigen inspraak geven! 
• ICT 
• Dienst mobiliteit 

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

• Wijkagent en politie 
• Dienst mobiliteit 
• Stadswacht 
• Inwoners (bv om te sensibiliseren, inspraak,…) 
• Fietsersbond 
• De Lijn 
• Kinderen 
• ‘Pendelaarsbond’ 

Wat zijn de eerste stappen? • Problemen oplijsten (bv via Hoplr?) 
• Kijken naar het buitenland (Scandinavische landen, Nederland) 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Vlottere mobiliteit: er komt een dynamisch verkeersinformatiesysteem in combinatie met de 

uitrol van het circulatieplan. 
• Veilige mobiliteit en controle: verkeersveiligheid is een prioriteit van de politie, die hiervoor 

wordt versterkt, net als het team toezicht (gevaarlijk en hinderlijk parkeren, inname 
openbaar domein).  

• Uniformiteit: bij de inrichting van de publieke ruimte volgen we wel een masterplan, dat 
eenzelfde typologie oplegt per type straat.  

• Iedereen zijn eigen plaats: we streven een goed ruimtegebruik na, waarbij gemengd verkeer 
soms te verkiezen valt.   

• Toegankelijkheid: dit aandachtspunt nemen we mee binnen het programma ‘iedereen mee’, 
waaraan alle grote projecten worden afgetoetst. Voor ruimtelijke projecten is dit sowieso 
een vereiste; we vragen ook steeds advies van ‘Inter’.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.7. Levendige Grote Markt 
Meest betrokken actieplan 16.Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Tom Speleman) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Bereikbare markt (maar niet per se met auto) 
• Autoluwe markt (waarom geen tunnel onder een kant van het 

marktplein?) 
• Levendige markt, ook buiten de evenementen 
• Mogelijkheid om te sporten en ontmoetingsruimte te voorzien 
• Groene markt 

Wat zal je nodig hebben? • Veel geld 
• Goed ontwerp (niet beperken tot randen, maar ook plein 

aanpakken) 
• Bereidheid om evenementen op marktplein te herdenken 
• Inspraak en draagvlak 

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

• Omwonenden 
• Inwoners 
• Horeca 
• Bezoekers 

Wat zijn de eerste stappen? • In afwachting van de herinrichting kan je al werken met tijdelijke 
maatregelen, bv. een gezellige hoek aan ‘Het Woord’ of op de 
ruimte voor de nieuwe stadswinkel 

• Eerste stappen van herinrichting: 
- Extra in- en uitrit parking 
- Tijdens evenementen: randparkings met P+R 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Bereikbare, autoluwe, levendige en groene markt: bij de heraanleg van het marktplein, 

waarvoor we nu hebben ingeschreven op de open oproep van de Vlaamse bouwmeester, is 
net het evenwicht zoeken tussen al deze elementen de uitdaging.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.8. Groene pleinen en linten in de stad 
Meest betrokken actieplan 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Bart Van Lokeren) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer natuur – diverse natuur – extensief 
• Ecologisch parkbeheer 
• Een stadsbos 
• Vergroening van het straatbeeld 
• Ontharden  

Wat zal je nodig hebben? • Politieke wil 
• Out-of-the-box denken 
• Budget  

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

• Bewoners – buurtcomités 
• Infrastructuurbeheerders 
• Groendienst 
• Scholen – via RLSD 

Wat zijn de eerste stappen? • Zones die vrijkomen onmiddellijk vrijwaren en behouden voor 
vergroening 

• Ontwikkelaars groene normen opleggen 
• Eigen patrimonium vergroenen 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer en diverse natuur, ecologisch parkbeheer: daarop zetten we al een heel aantal jaren in.  
• Stadsbos: we willen een buurtbos in elke stadslob en we voorzien daar ook middelen voor. 
• Vergroening van straatbeeld: dit komt in heel veel actieplannen terug. Ook in de 

bouwcodex, die wordt opgemaakt, wordt aandacht besteed aan een groennorm.  
• Ontharden: diverse onthardingsprojecten staan op het programma (bv. Stationsplein, 

Kardinaal Cardijnlaan) en daarnaast ook zoveel mogelijk waar we pleinen en straten 
heraanleggen. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.9. Leegstand wegwerken 
Meest betrokken actieplan 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Gerry Van de Steene ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Stimuleren van investeringen in wonen en winkels binnen de stad 
• Ontmoedigen van investeringen in wonen en winkels aan de rand 

van de stad 
• Een binnenstad die leeft en geen lintbebouwing meer 
• Voldoende huurwoningen in de stad aan betaalbare prijzen 
• Lege plekken in de binnenstad worden kwalitatief ingevuld met 

woningen of buurtparkjes 
• De winkels in de binnenstad zijn vlot bereikbaar 
• Grotere winkelketens zitten in het WSC, kwaliteitswinkels in 

Stationsstraat en Ankerstraat 
Wat zal je nodig hebben? • Beslissingen van de gemeenteraad 

• Via subsidies wonen boven winkels aantrekkelijk maken 
• Subsidies uitsluitend inzetten op renovatie van woningen in de 

binnenstad 
• Het publiek aanbod van betaalbare woningen in de stad verhogen 

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

• Projectontwikkelaars 

Wat zijn de eerste stappen? • Projectontwikkelaars verplichten om bij elk project ook voor een 
deel te investeren in betaalbare woningen in binnenstad. 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Investeren in wonen en winkels in de stad en ontmoedigen buiten de stad: 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. 

• Voldoende betaalbare huurwoningen: dat is al jaren een bezorgdheid waaraan we samen 
met de huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor werken.  

• Lege plekken kwalitatief invullen: braakliggende terreinen willen we tijdelijk invullen met 
bloemenweides, groen of stadslandbouw. 

• Kwaliteitswinkels in binnenstad: met het centrummanagement zetten we hier, doorgaans 
met succes, al jaren op in, net als op dienstverlening en beleving. 

• Geen lintbebouwing meer en wonen aan rand van de stad ontmoedigen: we willen de open 
ruimte zoveel mogelijk vrijwaren en we staan achter de bouwshift van Vlaanderen. We 
passen het instrumentarium daarop aan (via verankering lobbenstadmodel en visie op 
buitengebied).  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.10. Leren werken  
Meest betrokken actieplan 35. Samenwerken voor werk 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Silvie Maes ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Betere match tussen competenties afstuderende leerlingen en jobs 
bij bedrijven 

• Via duaal leren de kloof dichten 
• Stad zelf plaatsen voor duaal leren laten aanbieden op de 

verschillende diensten van stad & ocmw (zowel uitvoerende 
diensten als administratie) 

• Stad de regierol laten opnemen om samenwerking tussen bedrijven 
(jobs) en scholen (lln) in het kader van duaal leren te bevorderen 

• Kan ook positief zijn in het kader van city marketing als SN hiermee 
kan uitpakken 

Wat zal je nodig hebben? • Stageplaatsen (jobs) 
• Begeleiding van leerlingen 
• Overlegplatformen 
• Succesverhalen 

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

• CEO top 20 / top 25 bedrijven – Factories of the Future 
• Bedrijven in Sint-Niklaas 
• VOKA – UNIZO 
• Scholen: middelbare scholen, Odisee 
• Syntra (coördinatie) 
• Leerlingen 
• Diensten stad:  

Regierol: economie, Fl onderwijsbeleid/welzijn, personeelsdienst 
Stageplaatsen op allerhande diensten (uitvoerende en 
administratieve diensten)   

Wat zijn de eerste stappen? • Bestaat duaal leren in Sint-Niklaas? Begint ingang te vinden. Er zijn 
een paar voorbeelden (vb. in GO onderwijs): onderzoeken, opvolgen, 
succesverhalen communiceren. 

• Bedrijven en scholen informeren over het systeem “duaal leren” en 
warm maken via bestaande overlegplatformen (top 25, …) 

•  Mogelijke stageplaatsen in kaart brengen: in de eigen organisatie 
en daarbuiten 

• … 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Duaal leren: hierover is momenteel geen specifiek project voorzien binnen het 

meerjarenplan, maar dit wordt wel opgepikt door de scholen. Bij duaal leren verwerf je 
vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de 
werkvloer.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O1.11. Plekken voor jeugd 
Meest betrokken actieplan 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien 
Overlegtafel 25 april 2019 – stadhuis (tafelbegeleider: Els De Deken) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

Globale doelstelling: 
• Sociale contacten stimuleren/ meer face to face gesprekken 
• Opbergen van digitale apparaten 
Er is meer nood aan dergelijke ontmoetingsplekken. Men wil inzetten 
op verschillende pistes: 
1. Jeugdhuizen maken voor de jeugd onder 18 jaar 
2. Rustplaatsen/ ontmoetingsplekken maken in het openbaar domein 

(inrichting met hangmatten, gras, zand,…. Gezellig en leuk) 
3. Een recreatiezwembad op wandel en fietsafstand 

(openluchtzwembad) 
4. Gezamenlijke studeerplekken gecombineerd met een cafetaria 

Wat zal je nodig hebben? • Ondernemers 
• Geld, zoeken naar sponsoring  

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

• Jeugd van Sint-Niklaas 
• Ouders  
• Stadsdiensten (jeugd, sport) 
• Jos vzw 

Wat zijn de eerste stappen? • In dialoog gaan met de betrokken schepen 
• Actieplan opmaken 
• Engagementen van ondernemers zoeken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Ontmoetingsplekken: naast de initiatieven die hierna worden opgesomd, trachten we ook 

het openbaar domein zodanig in te richten dat ze aanzetten tot ontmoeting. 
• Recreatiezwembad op wandel- en fietsafstand: met de keuze voor een nieuw zwembad op 

de site Puyenbeke, komen we hieraan tegemoet. 
• Studeerplekken: in de bib kan dat nu al, maar ook voor de vervanging voor het Huis van het 

Kind voorzien we 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. 

• Jeugdhuizen voor -18-jarigen: 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. Vanuit de stad wordt 300.000 EUR geïnvesteerd voor de 
renovatie van de infrastructuur. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 


