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Samen maken we de stad van morgen!

Beste stadsgenoten,

In 2019 stond de beleidsvoorbereiding voor onze stad 
bovenaan de agenda. De nieuwe bestuursploeg schreef 
een ambitieuze toekomstvisie uit voor Sint-Niklaas en ging 
hierover in overleg met bewoners, verenigingen, adviesraden, 
de stadsadministratie en de gemeenteraadsleden. Bijzonder 
waren de stadsgesprekken in het voorjaar, waaraan ruim 
2.000 inwoners deelnamen.

Alle ideeën, suggesties en voorstellen werden vertaald 
in concrete acties voor het Sint-Niklaas van morgen. 
Daarover leest u meer in dit nummer van de Stadskroniek. 
Het is opvallend hoe doorheen de vele reacties op het 
beleidsprogramma een duidelijke lijn naar voor komt. Sint-
Niklazenaars kijken uit naar een stad waar het aangenaam 
leven en wonen is, met veel groene, verkeersluwe plekken, 
waar ontmoeten en beleving centraal staan. Een stad 
ook waar mensen zich veilig voelen en niemand wordt 
uitgesloten, om welke reden dan ook.

In onze aanpak om echt werk te maken van dit nieuwe 
Sint-Niklaas, hebben wij vijf ‘werven’ afgebakend. Het 
zijn veelzijdige projecten met een grote uitstraling: 
de herinrichting van de Grote Markt en het Hendrik 
Heymanplein, de uitbouw van de site Heistraat tot een 
knooppunt van sociaal en vernieuwend ondernemen, de 
omvorming van de site Puyenbeke tot een modern sport- en 
recreatiepark en het versterken van het eigen karakter van 
de deelgemeenten.

De benadering van deze in het oog springende projecten 
– maar ook van talloze andere stadsinitiatieven - gebeurt 
vanuit een aantal specifieke invalshoeken, die wij 
voortdurend willen bewaken. Het gaat om duurzaamheid, 
stadspromotie, kind- en jeugdvriendelijkheid, veiligheid en 
leefbaarheid. Verder willen wij alle Sint-Niklazenaars aan 
boord houden en actief blijven bereiken en betrekken bij 
het beleid. De voorbije maanden werd de toon al gezet, 
niet alleen met de stadsgesprekken, maar ook met de 
wijkgesprekken in onder meer de Elisabethwijk en de wijk 
Groot Kloosterland.

Al bij al is het goed leven in onze stad. Dat is toch het gevoel 
dat bij vele inwoners leeft. Samen met alle Sint-Niklazenaars 
willen wij dat gevoel versterken door concrete beleidsacties 
op te zetten voor onze fijne stad. Waarom “Sinnekloas” nu al 
“zoalig” is en de komende jaren nog “zoaliger” wordt, ontdek 
je op zondag 5 januari in de trouwzaal van het stadhuis.

Ik hoop van harte om u die dag te mogen begroeten en 
ontmoeten. In afwachting wens ik u, en iedereen die u 
dierbaar is, het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Dankbaar en dienstbaar,

Lieven Dehandschutter
burgemeester

VOORWOORD 
BURGEMEESTER
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Ontdek waarom ‘Sinnekloas zoalig’ is op 
zondag 5 januari

Zondag 5 januari 2020 wordt een echte ‘Sint-Niklase dag’. Op de Grote Markt vindt vanaf 10 uur een 
feestelijke nieuwsjaarsdrink plaats. In het stadhuis is het opendeur en in de trouwzaal verneem je alles 
over de plannen en projecten voor Sint-Niklaas tijdens de komende jaren. Een niet te missen afspraak 
voor alle Sint-Niklazenaren!

NIEUWJAARSDRINK

Het stadsbestuur nodigt je uit om nieuwjaarswensen uit te 
wisselen en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar op 
zondag 5 januari van 10 tot 14 uur. In een sfeervol ingerichte 
zone op de Grote Markt staan stands met hapjes en drankjes. 
Een dj zorgt voor achtergrondmuziek, die om 11 uur 
onderbroken wordt voor de toespraak van de burgemeester.

INFOMARKT ‘SINT-NIKLAAS 2020-2025’

Om 10 uur opent in de trouwzaal van het stadhuis ook de 
infomarkt over het stadsbeleid voor de komende jaren onder 
het motto ’20 redenen waarom Sinnekloas Zoalig is’. In de 
trouwzaal leiden infopanelen je door de keuzes die gemaakt 
zijn voor de ontwikkeling van de stad van morgen. Het 
aantrekkelijk maken van de stadspleinen, de versterking van 
de dorpskernen, de aandacht voor een warme, groene, veilige 
en kindvriendelijke stad, de inzet voor het klimaat, zijn 
enkele thema’s die in het nieuwe beleid aan bod komen.

Op grote schermen zijn recente sfeerbeelden te zien van 
onze stad: fijne plekjes, toffe evenementen, landelijk groen, 
de stadskern in de winter…

Aan de promostand in de hal van het stadhuis vind je een 
rijk geïllustreerde brochure met de beleidsplannen voor 
onze stad, de publicatie ‘Van Prochiehuys tot stadswinkel’ 
en tal van gadgets rond ‘Zoalig Sinnekloas’: buttons, 
postkaarten, leeswijzers, draagtasjes en lokaal lekkers.

OPENDEUR IN HET STADHUIS

De infomarkt is ook een goede gelegenheid om het 
mooie neogotische stadhuis nog even te verkennen. Het 
burgemeesterskabinet, met het authentieke negentiende-
eeuwse meubilair, en de gemeenteraadszaal zijn beslist 
een bezoekje waard. Daniël en Nele Ost zorgen voor een 
decoratief accent.

Meer info: www.zoaligsinnekloas.be

NIEUWJAARSDRINK
EN INFOMARKT
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Zo maken we samen de stad van morgen!
In het meerjarenplan 2020-2025 schrijft het stadsbestuur een toekomstvisie uit voor Sint-Niklaas. 
Waar willen we naar toe met onze stad tijdens de komende jaren? Waar zetten we op in, welke keuzes 
maken wij en hoe gaan we samenwerken met de inwoners? Je vindt alle info daarover op www.sint-
niklaas.be/stadvanmorgen. Om je wegwijs te maken, volgen hier alvast enkele belangrijke accenten.

NIEUW BELEID VOOR SINT-NIKLAAS

Elke stad of gemeente heeft een aantal vaste taken: wegen 
en gebouwen onderhouden, afval ophalen, documenten 
afleveren, zorgen voor veiligheid enz. Voor Sint-Niklaas is 
dat niet anders. Het grootste deel van het stadsbudget gaat 
naar deze reguliere opdrachten. Maar er blijft ook financiële 
ruimte om nieuw beleid te maken en te bouwen aan de 
toekomst. De visie daarrond staat uitgeschreven in het 
beleidsprogramma 2019-2024 ‘Samen maken we de stad van 
morgen’.

VAN BELEIDSPROGRAMMA NAAR ACTIES

Het beleidsprogramma stelt doelstellingen voorop 
rond zowat alle aspecten van het samenleven en de 
dienstverlening in onze stad. De voorbije maanden 
hebben het bestuur, de stadsadministratie én de bevolking 
samengewerkt om de beleidsdoelstellingen te vertalen 
naar concrete acties. Voor de inwoners gebeurde dat in het 
voorjaar 2019 via de stadsgesprekken, waar niet minder dan 
2.000 Sint-Niklazenaars aan deelnamen.

ACTIES VOOR DE STAD VAN MORGEN

De acties zijn ingedeeld volgens de tien grote doelstellingen 
uit het beleidsprogramma. Dit zijn enkele blikvangers.

We zetten Sint-Niklaas op de kaart als dynamische 
centrumstad door sterk in te zetten op stadspromotie, onder 

meer door de aanwerving van een citymarketeer. Met een 
beleid op maat willen we kinderen en jongeren aan onze 
stad binden.

Sint-Niklaas wil een stad zijn waar iedereen zich veilig 
en thuis voelt. Met dat doel worden acties opgezet rond 
verkeersveiligheid, gezondheid en welzijn. Om overlast 
en onveiligheid actief te bestrijden ligt de nadruk op de 
versterking van de wijk- en verkeerspolitie.

We willen onze stad verder ontwikkelen en vergroenen. Het 
Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas wordt daarvoor het kader. 
Voor de wijk Groot Kloosterland en voor de campus Moeland 
– Lodewijk De Meesterstraat werken we een nieuwe visie uit, 
in overleg met de bewoners en alle partners. Er komen vier 
bosuitbreidingen en vijf nieuwe bossen op ons grondgebied.

Gezellige, propere en leefbare buurten zijn belangrijk voor 
iedereen, bewoners en bezoekers. Voor kwaliteitsvolle 
stadsvernieuwingsprojecten trekken we een groot 
budget uit. Vergroening en het creëren van waardevolle 
belevingsruimtes zijn daarbij een prioriteit.

We stimuleren verplaatsingen te voet, met de fiets en het 
openbaar vervoer, maar willen de stad ook bereikbaar 
houden voor bestemmingsverkeer. Om van Sint-Niklaas 
een echte fietsstad te maken gaan de inspanningen 
omhoog, onder meer met de aanleg van nieuwe, veilige 
fietsinfrastructuur. Toezicht op het openbaar domein krijgt 
meer aandacht.

MEERJARENPLAN
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Het klimaat is een heet hangijzer dat we allesbehalve uit de 
weg gaan. We ondertekenen het Burgemeestersconvenant 
2030, waarmee we de ambitie onderschrijven om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen met 40% tegen 2030, ten 
opzichte van 2011.

Om armoede tegen te gaan en uitsluiting te voorkomen 
zetten we een gelijkekansenbeleid op. Daarbij bekijken we 
hoe we onze kinderopvang betaalbaar kunnen maken voor 
elke ouder en zetten wij in op gezinsondersteuning.

Als ondernemersvriendelijke stad stimuleren we innovatieve 
en duurzame bedrijfsvoering. Een ruimtelijk-economische 
studie moet er toe leiden dat de stad ruimte kan reserveren 
voor nieuwe en bestaande vormen van economie. Met een 
nieuw horeca- en detailhandelsplan versterken we het 
commercieel weefsel in de stadskern.

Cultuur en vrije tijd zijn de sociale lijm bij uitstek. Daarom 
gaan we de werking van onze academies, de bib, de musea, 
het cultuurcentrum en de vrije ateliers verder versterken met 
een waaier aan acties. Ook op het sportbeleid zetten we in, 
onder meer met nieuwe infrastructuur.
Tenslotte willen wij de stad ook verantwoord en klantgericht 
besturen. Het is onze essentiële plicht om het beschikbare 
budget nuttig en efficiënt te besteden. Daarbij plaatsen 
we de klant centraal, met de nieuwe stadswinkel als onze 
ambassadeur.

VIJF GROTE WERVEN EN ZES PROGRAMMA’S

De komende jaren willen we het uitzicht van onze stad ten 
gronde veranderen. We investeren in straten en pleinen 
en in spraakmakende nieuwe gebouwen. Daarbij zijn 
er vijf ‘werven’ die we extra in de schijnwerpers zetten: 
de herinrichting van de Grote Markt en het Hendrik 
Heymanplein, de uitbouw van de site Heistraat en van het 
sport- en recreatiepark Puyenbeke en de versterking van de 
deelgemeenten.

Daarnaast willen wij het nieuwe beleid aanpakken vanuit 
een aantal specifieke invalshoeken, waarrond wij een 
programma opzetten. Het zijn participatie, stadspromotie 
en innovatie, iedereen mee, veilig en leefbaar Sint-Niklaas, 
klimaat en kind- en jeugdvriendelijkheid (met niet alleen 
acties rond vrije tijd, veilige open ruimte en betrokkenheid, 
maar ook rond het opzetten van een beleid om kinderen die 
opgroeien in een kwetsbare situatie alle kansen te geven).

Meer info op www.sint-niklaas.be/stadvanmorgen en op 
de infomarkt in de trouwzaal van het stadhuis op zondag 5 
januari van 10 tot 14 uur.
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Dienstencentrum 
en sociaal 
restaurant samen 
in nieuwbouw in de 
Lamstraat
Wie vanop de parking van de supermarkt in de Lamstraat 
het vrolijk gekleurde lattenwerk van een nagelnieuw 
complex ziet, weet dat het bijna zover is. Het vertrouwde 
dienstencentrum in de Lamstraat opent daar binnenkort 
opnieuw de deuren in een uitnodigende moderne en 
duurzame nieuwbouw. Ook het sociaal restaurant van Den 
Azalee verhuist van de Azalealaan naar de Lamstraat en 
neemt er zijn intrek. Iedereen is welkom in het up-to-date 
dienstencentrum en restaurant  voor een lekkere lunch, 
een knabbel, een leuke babbel en een ruim aanbod aan 
activiteiten. 

In het fonkelnieuwe complex in de Lamstraat 23 krijgen 
de bezoekers en gebruikers heel wat extra dienstverlening 
en comfort. De bistro met groot terras nodigt uit om te 
genieten van een lekker dessert en te proeven van het 
activiteitenaanbod van het dienstencentrum. Het gezellige 
en moderne sociaal restaurant wordt een echte pleisterplek. 
Helemaal nieuw is een receptie- en feestruimte.

HET DIENSTENCENTRUM IS ER VOOR IEDEREEN

Zeker weten. Een dienstencentrum is al lang niet meer 
voor mensen op leeftijd. Iedereen, jong en minder jong is 
er welkom. De dienstencentra zijn intussen uitgegroeid 
tot ontmoetingsplaatsen met een afwisselend aanbod aan 
activiteiten voor de bewoners uit de ruime buurt. 

Elk dienstencentrum heeft een heleboel ontspannende 
activiteiten in petto. Fit en gezond blijf je met de 
dansnamiddagen, yoga, fietstochten … Voor de leergierigen 
en creatievelingen is er een uitgebreid aanbod aan 
cursussen, workshops en infosessies. Of ga er ontspannen 
met een partijtje kaarten of een leuke kwis. Je kan ook 
gewoon even binnenwippen voor een babbel of een lekkere 
verwenkoffie. 

Vrijwilligers en buurtbewoners maken op die manier van de 
ruime buurt ook een warme buurt, waar iedereen op elkaar 
kan rekenen.

In het nieuwe dienstencentrum kan je ook een bad of douche 
nemen. En er komt binnenkort nog een kleine wasserette.

ELKE MIDDAG EEN BETAALBARE MAALTIJD, EEN 
BELEGD BROODJE OF EEN SNACK IN HET SOCIAAL 
RESTAURANT

Het sociaal restaurant De Variant van Den Azalee neemt met 
wat weemoed afscheid van de Azalealaan, maar is tegelijk 
trots op zijn gloednieuwe stek in de Lamstraat, waar als 
vanouds iedereen vanaf maandag 13 januari welkom is. 
Voor de versbereide lunch kan je er voortaan kiezen 
tussen soep en een hoofdgerecht of een hoofdgerecht en 
een dessert. Elke donderdagmiddag staat er ook een vers 
vegetarisch menu op de kaart. Culinaire toppers zonder vlees. 
Mensen met een kansenpas of een restaurantpas genieten 
van een voordelig tarief.

In het restaurant kan je ’s middags ook terecht voor een 
warme snack of een belegd broodje, steeds in het gezelschap 
van verse groenten. Ook in de namiddag serveren ze 
in de bistro snacks en belegde broodjes, lekkere zoete 
tussendoortjes, geurende koffie, thee of een verfrissend 
drankje. 

NIEUW!

Verenigingen maar ook inwoners zullen er een zaal(tje) met 
of zonder catering kunnen huren voor een activiteit, een 
receptie of een feestje.

NIEUWE STEK, NIEUWE NAAM

Bij een nieuwbouw hoort een nieuwe naam. Dienstencen-
trum De Wilg wordt dienstencentrum ‘t Lammeken.

OPENINGSUREN

Bistro
Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 11 tot 16 uur.
Zon -en feestdagen gesloten.
Middagmaal in sociaal restaurant De Variant
Maandag tot en met zaterdag van 11 tot 14 uur.

Dienstencentrum ‘t Lammeken
Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur.
Zaterdag, zon-en feestdagen gesloten.

VOLG ZORGPUNT WAASLAND OP FACEBOOK
Sinds 1 januari kan je Zorgpunt Waasland volgen op Facebook. 

Like onze pagina en krijg als eerste alle nieuwtjes, 
onze jobs en nog veel meer.



Nieuwe samenwerking rond zorgaanbod 
voor chronisch zieken
Kamp je met een chronische aandoening en weet je niet waar je terecht kan? Zoek je meer info, 
maar zie je door de bomen het bos niet meer? Patiënten met chronische aandoeningen en hun 
mantelzorgers moeten vaak zelf de nodige informatie bijeensprokkelen over medische zorgen. 
Voortaan is er een nieuw Waas samenwerkingsverband rond het zorgaanbod voor chronisch zieken.

EEN NIEUWE SAMENWERKING

Eind 2017 ging het ‘Pilootproject Geïntegreerde Zorg 
Waasland’ van start. Dit project omvat een programma 
van 42 acties. Bedoeling is om tegen eind 2021 minstens 
15.000 chronische patiënten in te schrijven in dit 
actieprogramma. Meer dan 50 zorg- en welzijnspartners en 
acht gemeentebesturen in het Waasland slaan hiervoor de 
handen in elkaar. 

ACTIEPROGRAMMA

Naast zorg, staan ook sensibilisering en het informeren van 
de burger centraal bij geïntegreerde zorg. Op dit moment 
worden chronisch zieken in het Waasland bereikt met 
volgende acties uit het programma: 

• Medicatienazicht. Huisartsen en apothekers gaan 
in overleg met elkaar om personen, die vijf of meer 
medicamenten per dag nemen, op te volgen.

• Personen met dementie kunnen beroep doen op een 
dementiecoach.

• Patiënten kunnen beroep doen op een zorgeducator, 
iemand die hen mee op pad neemt en hen ondersteunt.

• Er worden opleidingen doelgerichte zorg voorzien voor 
zorgprofessionals.

• Personen met een chronische aandoening kunnen 
beroep doen op avondzorg voor een betere en meer 
continue zorg.

• Patiënten worden wegwijs gemaakt naar 
informatiekanalen, zoals de website ‘Mijn zorgloket’, het 
gezondheidsportaal ‘Mijn Gezondheid’ …

MEER INFO

In het Waasland wordt hard gewerkt om dit project 
‘Geïntegreerde Zorg’ verder uit te breiden de komende 
jaren. Patiënten en mantelzorgers die meer informatie 
wensen over het actieprogramma kunnen terecht op de 
website www.geintegreerdezorgwaasland.be of bij hun 
vertrouwde hulpverleners. Gebundelde info over chronische 
aandoeningen vind je ook op www.mijnzorgloket.be.
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‘Brede School’ gaat van start in 
Sint-Niklaas

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren, 
waaronder één of meerdere scholen, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving, in de vrije 
tijd én op school. Brede School wil op die manier maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle 
kinderen en jongeren. In onze stad gingen in 2019 twee proefprojecten van start. 

PROJECTOPROEP

Het stadsbestuur heeft een nieuwe, eigentijdse visie op 
‘Brede School’ uitgewerkt. In samenwerking met het 
steunpunt Diversiteit en Leren gingen we vorig schooljaar 
van start met een eerste projectoproep voor scholen. 
We zetten in op Brede School omdat scholen, wijken en 
organisaties in een lokale context geconfronteerd worden 
met specifieke noden, waarop ze niet elk individueel een 
antwoord kunnen bieden. Brede School kan daarbij helpen.

WAT IS EEN BREDE SCHOOL PRECIES?

Een brede school biedt kinderen en jongeren een veelheid 
aan ervaringen en ontmoetingen waaraan ze plezier beleven. 
Ze gaan ontdekken, experimenteren en diverse relaties 
aangaan met hun omgeving. Specifiek voor Sint-Niklaas 
willen we dat Brede school zich richt op activiteiten die 
aandacht hebben voor buurt- en ouderparticipatie, zowel 
binnen als buiten de schoolmuren en zowel binnen als 
buiten de schooltijd. Brede School moet kaderen binnen de 
thema’s talentontwikkeling en plezier en/of samen gelukkig 
leven.

TWEE SCHOLEN

Twee Sint-Niklase scholen worden op dit moment begeleid 
en financieel ondersteund om hun brede schoolproject 
vorm te geven. De school Casa Da Vinci wil de omgeving 

van de leerlingen en kinderen uit de buurt verbreden door 
ze in aanraking te laten komen met alle mogelijke vormen 
van ontspanning en vrijetijdsbesteding met aandacht 
voor participatie van de ouders. Ze zullen onder meer 
samenwerken met de vrije ateliers.

Basisschool De Watertoren wil inzetten op taal en lezen. 
De school bekijkt lezen als vrije tijd en zal gezellige 
leesnesten en leeskasten aanbieden, zowel op het 
schoolterrein als buiten de schoolmuren. Zo worden de 
taalontwikkelingskansen van de leerlingen en kinderen 
in buurt vergroot. Ze zullen samenwerken met het 
woonzorgcentrum Heilig Hart Tereken en met de basisschool 
Heilig Hart Tereken.

INSPIRATIELUNCH

Wil je ook deelnemen aan bredere leer- en leefomgeving, 
kom dan naar de inspiratielunch op 18 februari 2020. De 
projectoproep richt zich tot scholen, maar we zijn ook altijd 
op zoek naar geïnteresseerde partners.

Heb je nog vragen over brede school? 
Aarzel niet om contact op te nemen met 
Christine Veys, christine.veys@sint-niklaas.be,
 tel. 03 778 36 48.
Kelly Van Kerckhove, kelly.vankerckhove@sint-niklaas.be
 03 778 37 15.
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Samenaankoop groene stroom: 
schrijf je nu vrijblijvend in!
Wil je besparen op je energiefactuur en tegelijk een steentje bijdragen aan een gezonder klimaat? Doe 
dan mee aan de negende groepsaankoop groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Door veel geïnteresseerden samen te brengen, kunnen we een lage prijs bedingen bij de leveranciers.

Stap 1: Schrijf je in voor 4 februari 2020
Dit kan via de website www.samenaankoopenergie.be en is 
volledig vrijblijvend. Je hebt enkel je laatste eindafrekening 
nodig. Heb je geen internet of lukt het niet om je 
eindafrekening te interpreteren? Geen nood, er worden ook 
weer zitdagen voorzien.

Stap 2: veiling op 4 februari 2020
De leverancier met de laagste prijs wint.

Stap 3: persoonlijk voorstel
Je ontvangt na de veiling, en ten laatste op 15 maart 2020, 
een persoonlijk voorstel.

Stap 4: beslis ten laatste op 5 april 2020
Jij beslist of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je 
op het voorstel in, dan wordt alles voor jou in orde gebracht. 
Je nieuwe contract gaat ten vroegste in op 1 mei 2020

Zitdagen voor burgers zonder internet
Wie geen toegang heeft tot internet en toch wil inschrijven 
voor de samenaankoop, is welkom op de zitdagen die het 
stadsbestuur inricht: 

13, 14 en 16 januari 2020, telkens van 8.20 tot 12.15 uur
17 januari 2020 van 13.35 tot 16 uur

De zitdagen zijn enkel op afspraak. Afspraken kunnen 
gemaakt worden aan de infobalie van het stadhuis of 
telefonisch via 03 778 33 21. Vergeet niet je laatste 
jaarafrekening van elektriciteit en/of aardgas mee te 
brengen! .

Wijkrenovatieproject ‘Sint-Niklaas 
renoveert’ loopt als een trein!
We zijn officieel van start gegaan met het collectief 
wijkrenovatieproject ‘Sint-Niklaas renoveert’ in de 
Driekoningenwijk, Gazometerwijk en Watermolenwijk. 
Inmiddels zijn de infomomenten achter de rug en hebben 
we al een 60-tal woningen kunnen inschrijven voor de 
eerste stap van dit project. Woon je in het projectgebied 
en heb je verbouwplannen in 2020 of 2021? Dan kan dit 
project absoluut een meerwaarde voor jou betekenen. Heb 
je de infomomenten gemist? Geen nood, je kan steeds 
contact opnemen met de renovatiecoach via 03 778 32 07 of 
renovatiecoach@sint-niklaas.be voor informatie op maat. Of 
surf naar www.sint-niklaas.be/renoveert voor het stappenplan 
en alle info! Ben je aannemer? Een open oproep werd 
intussen gelanceerd om aannemers mee te betrekken in dit 
project. Meer info vind je op de website.
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School Dichtbij
Is jouw kindje geboren in 2018? Dan moet je binnenkort 
een schoolkeuze maken. Het project ‘School Dichtbij’ helpt 
ouders om scholen in de buurt te leren kennen. Schrijf je in 
voor de openschooldagen en bezoek deelnemende scholen 
tijdens de lesuren. Deelnemen is gratis.
De openschooldagen vinden plaats op donderdag 13 en 
vrijdag 14 februari 2020, om 9 uur, 10.30 uur en 13.45 
uur. Deelnemende scholen organiseren maximum drie 
rondleidingen per dag. Je kan dus drie scholen bezoeken op 
één dag. De bezoekmomenten gaan door tijdens de lesuren, 
zo krijg je een duidelijk beeld van de school- en klaswerking. 
Tijdens de bezoeken ontmoet je ook andere ouders, die de 
buurtschool overwegen. Inschrijven voor de activiteiten 
is noodzakelijk. Dit kan tot en met 3 februari 2020. Meer 
informatie en inschrijven via:
www.sint-niklaas.be/schooldichtbij. Contact: kelly.
vankerckhove@sint-niklaas.be, 0492 58 56 86.

Afvalkalender 2020
Ontdek op welke dagen je afval in 2020 wordt opgehaald. 
Check hiervoor de afvalkalender van MIWA. Dit kan je via de 
MIWA MY WASTE-app, de MIWA-website (www.miwa.be) of 
de papieren kalender. Die laatste heb je normaal in de loop 
van december in je brievenbus gekregen. Heb je er geen 
gehad? Kom de jouwe ophalen aan de infobalie van het 
stadhuis of vraag er eentje aan via info@miwa.be.

Bloed geven doet 
leven
Je kan voortaan terecht in het donorcentrum van het Rode 
Kruis, Stationsplein 26, om bloed of plasma te geven. 
Openingsuren bloed: maandag (16 tot 19.30 uur), woensdag 
(16 tot 19.30 uur), vrijdag (9 tot 12 uur). Openingsuren plasma: 
maandag (13.30 tot 20 uur), dinsdag (16 tot 20 uur), woensdag 
(8.30 tot 11.30 uur en 16 tot 20 uur), donderdag (8.30 tot 
11.30 uur en 16 tot 20 uur), vrijdag (8.30 tot 11.30 uur).
Meer info: www.rodekruis.be 

Nieuw strooiplan 
voor een efficiënte 
sneeuw- en 
ijzelbestrijding
De sneeuw- en ijzelbestrijding werd recent grondig 
gereorganiseerd. Dit met de bedoeling om een zo groot 
mogelijk aantal cruciale wegen, zo snel mogelijk aan 
te pakken. Het gaat om alle hoofdverbindingswegen, 
belangrijke routes en invalswegen voor autoverkeer en 
openbaar vervoer, ontsluitingswegen tot de woonwijken 
en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, sporthallen, openbare parkings en 
hulpdiensten. De totale lengte van het traject, gespreid 
over heel het grondgebied, bedraagt 300 km en wordt op 
minder dan 3 uur gestrooid. Ook 150 km fietspaden op het 
grondgebied worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt van zodra 
het strooiplan geactiveerd wordt.

NIEUWE AANPAK
De nieuwe aanpak kwam er om de sneeuw- en 
ijzelbestrijding efficiënter te organiseren. Door de aankoop 
van een nieuwe strooiwagen kon de planning hertekend 
worden van vier naar vijf wagens. Verder zijn er in 2019 ook 
twee nieuwe pekelstrooiers aangekocht voor de sneeuw- en 
ijzelbestrijding van fietspaden. Pekelsproeien op fietspaden 
heeft een beter effect dan zout. Doordat het zout al is 
opgelost in water kan het makkelijker inwerken op de 
sneeuw- en ijslaag. Die methode werkt niet alleen beter, ze is 
ook milieuvriendelijk en zuinig.

VERDERE UITROL VAN HET STROOIPLAN
Wanneer de toestand op de voornaamste wegen volledig 
onder controle is en als de sneeuw langdurig blijft liggen of 
bij aanhoudende vorst, worden ook andere, minder drukke 
wegen gestrooid.

SAMEN MAKEN WE HET OPENBAAR DOMEIN 
SNEEUW- EN IJSVRIJ
Het is een kerntaak van het stadsbestuur om de gladheid 
van wegen en fietspaden aan te pakken. Er worden dan ook 
heel wat mensen en middelen voor vrijgemaakt. Maar ook 
de inwoners moeten hun steentje bijdragen om de negatieve 
gevolgen van het winterweer te bestrijden, door de stoep 
en de straatgoot voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te 
maken. Deze verplichting is opgenomen in het algemeen 
politiereglement van de stad Sint-Niklaas.
Meer info: www.sint-niklaas.be/strooiplan.

KORT
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Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 12:
Verzeker duurzame consumptie- en 
productiepatronen
Het stadsbestuur engageert zich om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties mee te realiseren. Ze vormen het kader om te komen tot een duurzame en sociale samenleving. 
De 12e doelstelling is ‘Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen’. Wist je dat in Sint-
Niklaas 1 op 5 inwoners minstens wekelijks lokaal gekweekte groenten of fruit eet?

Dat kunnen groenten of fruit zijn uit de eigen tuin, maar 
even goed van bij een boer uit de buurt. Er zijn immers 
nogal wat lokale boeren in Sint-Niklaas waar je rechtstreeks 
verse en lekkere producten kunt aankopen. Aankopen 
via de ‘korte keten’, rechtstreeks bij de producent, heeft 
heel wat voordelen. Als consument krijg je superverse en 
kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer, zonder 
veel voedselkilometers of verpakkingsafval. Bovendien 
ondersteun je de lokale economie. In de brochure ‘Lekker 
Lokaal’ vind je een overzicht van Sint-Niklase landbouwers 
waar je terecht kan voor kakelverse eieren, melk, groenten, 
fruit en andere producten. 

Doorheen het jaar organiseert de stad diverse initiatieven 
waarbij we duurzame consumptie en productie willen 
promoten. Denk maar aan de verschillende jaarmarkten, de 

jaarlijkse Langste Veggietafel in september of de Lentemarkt 
met lokaal gekweekte bloemen en planten.

Tenslotte is de stad Sint-Niklaas ook officieel een 
FairTradeGemeente. Een FairTradeGemeente is een 
gemeente waarvan het bestuur, bedrijven, horeca én de 
inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en 
er ook effectief werk van maken, bijvoorbeeld in ons 
aankoopbeleid. 

Meer info:
• De brochure ‘Lekker Lokaal’ is terug te vinden op www.

sintniklaasklimaatstad.be/eten/lekker-lokaal
• Vragen over het stedelijk beleid rond korte keten en 

duurzame en eerlijke handel: mail duurzaamheid@sint-
niklaas.be 
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Trefdag lokaal 
armoedeplan
Noteer nu reeds in je agenda: vrijdag 8 mei 2020, 
9 tot 16 uur: Trefdag lokaal armoedeplan in Odisee 
Hogeschool, Hospitaalstraat. Voor alle burgers 
en verenigingen die mee werk willen maken van 
armoedebestrijding. 

Wil je verder op de hoogte blijven? 
Stuur een bericht naar: armoedebeleid@sint-niklaas.be

Fietstelpalen voor 
een verkeersveilige 
en -leefbare stad
Sint-Niklaas bouwt aan een verkeersveilige en -leefbare 
stad. Dit doen we onder meer door het versterken van het 
stedelijke fietsbeleid. Inzetten op fietsinfrastructuur is 
hierbij belangrijk om het fietsnetwerk te vervolledigen en 
verbeteren. De komende jaren liggen er dan ook heel wat 
fietsprojecten op de plank. Om te kijken welke effecten 
dit beleid heeft, is het goed om zicht te krijgen op de 
fietsstromen naar de stad. Daarom gaan we in 2020 een 
netwerk aan fietstelpalen uitrollen. De fietstelpalen krijgen 
een plaats op alle hoofdfietsroutes. We onderzoeken ook hoe 
we die data ter beschikking kunnen stellen.



50 jaar Stadskroniek in 12 voorpagina’s 
De Stadskroniek begint, met het nummer dat je in handen hebt, aan zijn 50ste jaargang. Het eerste 
nummer van het stedelijk informatieblad verscheen in juni 1971. Dat was toen erg vooruitstrevend. 
Weinig steden en gemeenten in Vlaanderen hadden begin jaren zeventig al een eigen blad. 
Het voorwoord van toenmalig burgemeester Franz Van Dorpe was modern en toekomstgericht. Dat 
blijkt uit deze citaten: “De inspraak van al onze medeburgers, waaraan zoveel belang gehecht wordt, moet 
gevoed worden door juiste en regelmatige informatie.” ... , “Moge dit informatieblad er toe bijdragen de 
bevolking inniger te betrekken bij het beleid van de stad.”
Bij het begin van dit jubileumjaar kijken wij terug op 50 jaar Stadskroniek aan de hand 12 opvallende 
covers, die meteen ook een beeld geven van de evolutie van het blad.

Juni 1971 De eerste editie rolt van de persen. Het nieuwe blad bericht 
onder meer over het Mercatormuseum, de jeugduitwisseling met de 
zustersteden, het recreatiepark De Ster en de Reinaertfeesten. Karel 
Mechiels, directeur van de stedelijke academie voor schone kunsten, 
verzorgt tot eind jaren tachtig de lay out

Juni 1978 Op de cover prijkt de eerste decennia vaak werk van een 
Wase kunstenaar, zoals dit olieverfschilderij ‘Gedragen’, van Ernest 
Welvaert.

Augustus 1973 Vanaf begin jaren zeventig verschijnt er telkens in 
de maand augustus een onderwijseditie, ter promotie van de beide 
stedelijke academies en het stedelijk basisonderwijs.

Juni 1981 Jarenlang is het wapenschild hét kenmerk van de stedelijke 
huisstijl. 

50 JAAR 
STADSKRONIEK
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Januari 1989 De Stadskroniek krijgt een compleet nieuwe lay out. De 
vierkleurendruk sluipt de volgende jaren langzaam binnen in het blad.

Augustus 1994 Al decennialang kijkt onze stad regelmatig terug op de 
dagen van de bevrijding in september 1944. Dat was ook het geval in 
1994. De viering van 50 jaar bevrijding omvatte tal van evenementen 
en plechtigheden.

Januari 2000 Tot diep in de jaren negentig stonden heel wat straten 
regelmatig onder water, wanneer er felle stortbuien vielen. Het 
rioleringsplan bracht een structurele oplossing. De uitvoering nam 
jaren in beslag, maar betekende het definitief einde van heel wat 
waterellende.

Mei 2004 Duizenden Sint-Niklazenaren staarden met open mond naar 
de koorddanser die op hoge hoogte boven hun hoofd op een kabel 
wandelde, bij de feestelijke heropening van het Stationsplein in mei 
2004.

September 1992 Vanaf begin jaren negentig krijgt het milieu- en 
afvalbeleid meer en meer aandacht. De Stadskroniek volgt de opbouw 
van dit beleid stap voor stap, zoals bij de invoering van de milieubox 
in 1993

Mei 1997 Onder de slogan ‘Fiets je fit, elke rit’ organiseerde het 
stadsbestuur in de jaren negentig campagnes om het gebruik van de 
fiets in het woon-werk verkeer te bevorderen.

Januari 2002 Vanaf 2002 zette het stadsbestuur een ambitieus project 
op voor de hertekening van de stadskern. Dit ‘Margarethaplan’, omvatte 
onder meer de heraanleg van de Grote Markt en de inrichting van een 
buscorridor door de stadskern.

November 2008 Na een sluiting van meer dan drie jaar en een 
grondige verbouwing opent het stedelijk museum aan Zwijgershoek 
op 22 november 2008 opnieuw de deuren voor het publiek onder de 
nieuwe benaming SteM Zwijgershoek.

Illustraties: Bibliotheca Wasiana.
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Veegplan 2020: 
samenwerken voor een propere stad
Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een 
veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één 
keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen. 
Tijdens een veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op 
een ecologische manier, zonder gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, 
zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil 
wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en 
bladerresten verwijderd.

Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is 
om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data 
van de veegbeurten in 2020 vastgelegd. Deze kan je 
vinden in onderstaande tabel. Voor straten waarvoor geen 
parkeerverbod geldt, werd geen vaste datum vastgelegd. Dit 
om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten.

Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt het 
stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na 
te leven. Indien nodig zal streng worden opgetreden tegen 
overtreders.

VEEGPLAN
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Abingdonstraat + pijpekoppen 19/05/2020 27/10/2020
Adolf Daensplein 27/05/2020 29/09/2020
Aerschotstraat 10/06/2020 4/11/2020
Albrecht Rodenbachstraat 21/04/2020
Ankerstraat 26/03/2020 22/09/2020
Antwerpse Steenweg 26/03/2020 22/09/2020
Apostelstraat 22/04/2020 23/09/2020
August De Boeckstraat 5/03/2020 6/10/2020
August Nobelsstraat 26/05/2020
August Vermeylenstraat 4/03/2020 10/09/2020
Azalealaan 27/02/2020 20/05/2020 15/09/2020
Baenslandstraat 25/06/2020
Baron Dhanisstraat 19/02/2020 19/08/2020
Beekstraat 19/02/2020 19/08/2020
Begijnenstraat 2/04/2020 13/08/2020
Begoniastraat 1/04/2020 15/09/2020
Bellemansstraat 11/06/2020
Belseledorp (vanaf Rozenlaan tot en 
met Vijverstraat)

9/03/2020 29/07/2020 24/09/2020

Beneluxstraat 27/05/2020 29/09/2020
Beukenlaan 11/06/2020
Blauwververstraat 25/06/2020
Blokmakerstraat 26/05/2020 8/10/2020
Boonhemstraat 9/09/2020
Bredadreef 25/02/2020 16/09/2020
Breedstraat 25/03/2020 18/08/2020
Bremstraat + kinderdagverblijf 20/02/2020
Broedersstraat 19/02/2020 19/08/2020
Broodstraat 9/09/2020
Brouwershof 19/02/2020 19/08/2020
Brugsken 26/02/2020 2/07/2020
Buurthuis Baensland 17/03/2020 8/09/2020
Casinostraat 9/09/2020
Chrysantenstraat 2/07/2020
Clement Heirmanstraat 26/05/2020 8/10/2020
Collegestraat 18/03/2020 25/08/2020
Colmarstraat 25/02/2020 16/09/2020
Daliaweg 25/03/2020 22/10/2020
De Gravestraat 18/02/2020 17/06/2020
Dr. R.Haeltermanlaan 28/05/2020
Dr. Van Raemdonckstraat 12/05/2020 17/09/2020
Dr. Verdurmenstraat 5/05/2020 15/10/2020

Driegaaienhoek 25/06/2020
Driegaaienstraat 9/06/2020
Driekoningenstraat + doorsteek naar 
Heidebloemstraat

24/03/2020

Dries 12/03/2020 10/11/2020
Edgar Tinelstraat 12/03/2020 19/11/2020
Edmond Meertstraat 4/03/2020 10/09/2020
Eekhoornstraat 26/08/2020
Eindestraat 19/03/2020 15/07/2020 18/11/2020
Franciscuslaan 4/06/2020
Gareelmakerstraat 4/08/2020
Gasmeterstraat 28/04/2020
Geraniumstraat 2/07/2020
Gery Helderenbergstraat 20/08/2020
Gladiolenstraat 1/04/2020 6/08/2020 1/10/2020
Glycinenplein 16/06/2020 22/10/2020
Gorinchemstraat 19/05/2020 27/10/2020
Goudenregenlaan 27/02/2020 16/06/2020 22/10/2020
Grote Heimelinkstraat (van Vlasstraat tot 
Uilenstraat)

18/08/2020

Grote Heimelinkstraat (van Raapstraat 
tot Vlasstraat)

26/08/2020

Grote Peperstraat 22/04/2020 23/09/2020
Guido Gezellelaan 7/07/2020
Gyselstraat 5/08/2020
Hazewindstraat 10/06/2020 4/11/2020
Heidebloemstraat 20/02/2020
Heistraat 20/02/2020
Hemelaerstraat 10/06/2020 4/11/2020
Hemelsbreedte 28/05/2020
Hendrik Consciencestraat 21/04/2020
Hendrik Heymanplein tot aan de 
Castrodreef

1/07/2020

Herdersstraat 24/03/2020
Hertenhof 14/07/2020
Hertenstraat 14/07/2020
Hertjen 14/07/2020
Hof van Belsele 19/03/2020 15/07/2020 18/11/2020
Hofstraat 8/04/2020
Hoge Bokstraat 23/04/2020 28/07/2020 17/11/2020
Hoge Bokstraat kant Valk 16/07/2020
Hogenakkerstraat 4/03/2020 10/09/2020
Hortensiastraat 20/05/2020 22/10/2020
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Hospitaalstraat 2/07/2020
Hoveniersstraat 1/07/2020
Hugo Verrieststraat 21/04/2020
Huis Ten Halve 27/08/2020
Jacob Van Arteveldestraat 7/05/2020 5/11/2020
Jan-Baptist Davidstraat 4/03/2020 10/09/2020
Jan Breydelstraat / Plein 7/05/2020 5/11/2020
Jan Frans Willemsstraat 4/03/2020 10/09/2020
Joseph Lonckestraat 28/04/2020
Kalkstraat 22/04/2020 23/09/2020
Kardinaal Cardijnlaan 19/05/2020 27/10/2020
Kasteeldreef 19/03/2020 15/07/2020 18/11/2020
Kasteelstraat 18/06/2020
Katharinastraat 4/06/2020
Kazernestraat 24/03/2020
Kerkstraat 9/07/2020
Klapperbeekstraat (parkeerverbod kant 
onpare nr tot Meesterstraat)

27/08/2020

Klaprozenstraat 16/06/2020 22/10/2020
Kleibeekstraat 30/04/2020
Klein-Hulststraat 16/04/2020 20/10/2020

Kleine Breedstraat 14/07/2020
Kleine Heimelinkstraat 18/08/2020
Kleine Peperstraat 22/04/2020 23/09/2020
Klokke Roelandlaan 4/06/2020 19/11/2020
Knaptandstraat 13/05/2020
Kokkelbeekstraat 13/05/2020
Kongostraat 6/05/2020
Koningin Elisabethlaan 14/05/2020 29/10/2020
Koningin Elisabethplein 14/05/2020 29/10/2020
Kroonmolenplein 10/06/2020 4/11/2020
Kroonmolenstraat + doodlopend stuk 10/06/2020 4/11/2020
Kuiperstraat 4/08/2020
Lamstraat 29/04/2020 30/09/2020

Land van Waasstraat 27/05/2020 29/09/2020
Landbouwersstraat 3/03/2020
Langhalsbeekstraat 16/07/2020
Lavendelstraat 24/03/2020
Leon Scheerderslaan 7/07/2020
Lepelhoekstraat 21/10/2020
Lindenstraat 5/05/2020 15/10/2020
Lodewijk De Meesterstraat 29/04/2020 30/09/2020
Lodewijk Dosfelstraat 21/04/2020
Luccastraat 25/02/2020 16/09/2020
Madeliefjesdreef 25/03/2020 6/08/2020
Magnolialaan 27/02/2020 1/04/2020 1/10/2020
Mandenmakerstraat 25/06/2020
Meesterstraat 20/08/2020
Mercatorstraat onpare kant 31/03/2020 23/06/2020
Mercatorstraat pare kant 18/02/2020 17/06/2020
Mezenstraat 28/05/2020
Minderbroedersstraat 16/04/2020 20/10/2020
Mispelstraat 7/10/2020
Moerlandstraat + KBC gebouw 26/02/2020
Moleken 16/07/2020
Monseigneur Stillemansstraat 1/07/2020
Nieuwe Molenstraat 11/08/2020
Nieuwkerkenstraat 9/04/2020 24/06/2020 28/10/2020
Nieuwstraat 1/07/2020
Nijverheidsstraat 28/04/2020
Nobels-Peelmanstraat 3/03/2020
Oude Molenstraat 7/05/2020 5/11/2020
Paddeschootdreef 7/04/2020 17/11/2020
Papenakkerstraat 16/04/2020 20/10/2020
Parklaan kant Sinbad 26/02/2020 30/07/2020
Parklaan richting Grote Markt 18/03/2020
Passtraat van Raapstraat tot Kleine 
Heimelinkstraat + kasseistrook

11/08/2020

Pastoor De Meerleerstraat 6/05/2020
Pastorijstraat 5/08/2020
Pater Segersstraat 9/06/2020
Patersbos 11/06/2020
Patershoek 30/04/2020
Paul Snoekstraat 18/03/2020 25/08/2020
Peperstraat 5/08/2020
Peter Benoitpark 5/03/2020 6/10/2020
Peter Benoitstraat 5/03/2020 6/10/2020
Philippus Neridreef 26/03/2020 22/09/2020
Plezantstraat Grote Markt richting 
spoorwegbrug

18/03/2020 25/08/2020

Plezantstraat spoorwegbrug richting 
Grote Markt

8/04/2020

Plezantstraat spoorwegbrug tot 
Heistraat

7/10/2020

Polderstraat 3/06/2020 13/10/2020
Pottenbakkerstraat 4/08/2020
Prins Albertstraat 3/06/2020 13/10/2020
Prins Karelstraat 12/05/2020 17/09/2020
Prins Leopoldplein 14/05/2020 29/10/2020
Prinses Marie-Joséstraat 12/05/2020 17/09/2020
Raapstraat vanaf Singel tot Bellestraat 11/08/2020
Raapstraat (tussen Ant. Steenweg en 
Singel)

26/03/2020 22/09/2020

Regentiestraat 9/09/2020
Reynaertpark 8/07/2020
Richard van Britsomstraat 9/09/2020
Rode Kruisstraat 2/04/2020
Rolliersstraat 18/06/2020
Rozenlaan 9/07/2020
Schaapherderstraat 4/08/2020
Schoolstraat kant Brugsken 26/02/2020
Schoolstraat kant Sinbad 30/07/2020
Schongaustraat 25/02/2020 16/09/2020
Schuttershof 9/04/2020 24/06/2020 28/10/2020
Seringenstraat 1/04/2020 6/08/2020 1/10/2020
Sigarenmaaksterstraat 4/08/2020
Sinaaidorp 12/03/2020 10/11/2020
Sint Rochushof 31/03/2020 23/06/2020
Sint-Antoniusstraat 19/05/2020 27/10/2020
Sint-Gillisbaan 10/03/2020 12/08/2020
Sint-Jansplein 17/03/2020 8/09/2020
Sint-Jansstraat 17/03/2020 8/09/2020
Sint-Vincentiusstraat 3/06/2020 13/10/2020
Slachthuisstraat 2/04/2020 13/08/2020
Smisstraat 25/06/2020
Sparrenhofstraat 11/03/2020 21/10/2020
Spoorweglaan kant school 8/04/2020
Spoorweglaan kant woningen 7/07/2020
Stanislaw Maczekpark 8/07/2020
Stationswegel 11/06/2020
Tabakstraat 18/02/2020 17/06/2020
Ten Bos 9/04/2020 28/10/2020
Tereken kant Smisstraat 8/07/2020
Tereken van kerk tot N70 13/05/2020
Truweelstraat 31/03/2020 23/06/2020
Tulpenstraat 20/05/2020 15/09/2020
Turkyen 5/08/2020
Valk 16/07/2020
Van Durmestraat 5/03/2020 6/10/2020
Van Haevermaetstraat 16/04/2020 20/10/2020
Van Naemenstraat 12/05/2020 17/09/2020
Veldstraat 5/05/2020 15/10/2020
Verbindingsstraat 26/05/2020 8/10/2020
Vermorgenstraat 3/06/2020 13/10/2020
Verzusteringslaan 25/02/2020 16/09/2020
Vijfstraten (Singel tot Begijnenstr.) 2/04/2020
Vijfstraten tot Singel 23/06/2020
Vijfstraten vanaf Begijnenstraat 27/08/2020
Vijverstraat 9/03/2020 15/07/2020 29/07/2020 

24/09/2020

Vleeshouwersstraat 12/03/2020 10/11/2020
Vlyminckshoek 30/04/2020
Voskenslaan 14/07/2020
Vrasenestraat 9/04/2020
Vrasenestraat tot Kolkstraat 24/06/2020 28/10/2020
Vrouw Mariastraat 10/03/2020 12/08/2020
Walburgstraat 22/04/2020 23/09/2020
Wallenhof 20/08/2020
Watermolendreef 7/04/2020 14/10/2020
Watermolenstraat 7/04/2020 14/10/2020
Watertorenstraat 30/07/2020
Wegvoeringsstraat 3/03/2020
Westerlaan 18/06/2020
Westerplein 18/06/2020
Westerstraat 18/06/2020
Wijnveld eiken 4/06/2020 19/11/2020
Wijnveld school 4/06/2020 19/11/2020
Wijnveld school tot Hemelsbreedte 11/06/2020
William Griffithsstraat 8/07/2020
Zamanstraat 5/05/2020 15/10/2020
Zeildoekstraat 29/04/2020 30/09/2020




