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Via de brochure ‘Samen maken we de stad van morgen’, de bijhorende website, filmpjes op sociale 
media, de Stadskroniek, nieuwsbrieven en persberichten werd de bevolking begin april 2019 
uitgenodigd om deel te nemen aan de overlegtafels die georganiseerd werden door het bestuur.  
 
De bevolking kon kiezen uit 5 data 
en locaties, verspreid over stad en 
deelgemeenten en op verschillende 
momenten van de dag: op die 
manier konden we iedereen 
bereiken die aanwezig wilde zijn.  
 
Daarnaast organiseerden medewerkers van de cluster welzijn en het team jeugd en 
vrijetijdsparticipatie voor specifieke doelgroepen extra overlegtafels, omdat het voor bepaalde 
doelgroepen soms een te grote stap is om zich te engageren voor een algemeen 
participatiemoment. Daardoor konden we nog input krijgen van bewoners van wie we 
doorgaans weinig info doorkrijgen. Meer bepaald ging het om volgende overlegtafels: 
 
o Zondag 28 april – 10 tot 12 uur – Koek en Ei, Sint-Niklaas 
o Maandag 13 mei – 20.45 tot 21.30 uur – Eglantier, Sint-Niklaas 
o Maandag 13 en dinsdag 14 mei – Filteintsite, Sint-Niklaas 
 
In totaal dus 8 momenten met overlegtafels. Tijdens deze 8 overlegtafels schreven zo’n 370 
inwoners mee aan 56 voorstellen. In het eerste deel van het overlegmoment brachten de 
bewoners ideeën aan voor de stad van morgen rond het thema van hun voorkeur. In het tweede 
deel werden die geclusterd in een beperkt aantal voorstellen en konden de bewoners kiezen 
welk voorstel ze wilden concretiseren. Dus een overlegmoment in twee delen, met op het einde 
min of meer uitgewerkte voorstellen.  
 
In bijlage 3 van het participatierapport rond ‘Het stadsgesprek’ staan alle voorstellen, mét 
achterliggend materiaal uit de eerste ronde, gesorteerd per overlegmoment. Per voorstel staat 
er ook genoteerd op welk actieplan uit het beleidsprogramma het voorstel voornamelijk 
betrekking heeft. Op die manier, zo werd aangekondigd in het participatierapport, kan de 
aansluiting met het beleidsprogramma en dus ook het meerjarenplan gemakkelijk worden 
gemaakt. Zo kan het bestuur in staat worden gesteld om de volgende jaren prioriteiten te 
leggen die maximaal aansluiten bij de input van onze inwoners. 
 
Nu het meerjarenplan 2020-2025 klaar is, kunnen we precies dat doen: onderzoeken in 
hoeverre de voorstellen van de burgers hun weg hebben gevonden naar het meerjarenplan. Dat 
zal zeker geen één-op-één match zijn en dat hoeft ook niet, want sommige voorstellen waren 
toekomstdromen voor de langere termijn, andere sluiten niet onmiddellijk aan bij de 
beleidsdoelstellingen die het stadsbestuur voor ogen heeft.  
 
Bij de bespreking hierna volgen we de structuur van het meerjarenplan (de volgorde van de 
actieplannen) en in de bespreking focussen we op het onderdeel van de doelstelling van het 
voorstel (‘Wat wil je bereiken? Wat wil je concreet zien veranderen?’). We geven hierbij telkens 
aan waar er een overeenkomst is met het meerjarenplan en waar dat (nog) niet het geval is.  
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Titel O4.1. Uitstraling van de stad 
Meest betrokken actieplan 1. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en 

communicatie aan te scherpen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Joke Maes) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer groen, meer bomen in de stad 
• De Sint-Niklazenaar is trots op zijn stad – Sint-Niklaas is een “brand”, 

iets om mee uit te pakken, werken aan een goede stadspromotie 
• Schoonheid in de stad (zorg voor historische gebouwen, groen in de 

straten) 
• Het STEM heeft een internationale uitstraling, er worden 

internationale kunstenaars uitgenodigd voor tentoonstellingen. Het 
park van het STEM is een leuke plaats om te vertoeven, in de buurt 
zijn leuke restaurants en cafés. 

• Opwaardering van de verschillende pleinen in de stad (Hendrik 
Heymanplein, STEM, Regentieplein, Stationsplein…). Er zijn meer 
wandelverbindingen tussen de verschillende rustpunten en pleinen 
in de stad. 

• Een goede invulling van de grote huizen, van de Salons, Huis 
Janssens en het Museum.  

• Geen plastiek in het straatbeeld (houten ramen van openbare 
gebouwen en privégebouwen)  

Wat zal je nodig hebben? • Goede communicatie over de visie van het beleid naar de burgers 
toe. De communicatie over de stadsgesprekken is een goed 
voorbeeld. Belangrijk om via verschillende kanalen te communiceren. 

• Goede voorbeelden van andere steden (waar willen we naartoe, 
welke stad inspireert?) 

• Een groot draagvlak –participatie van burgers, bedrijven, lokale 
actoren…doorheen heel het traject, niet alleen in het nadenken, ook 
in de uitvoering van plannen.   

• Alle stappen van het traject visueel maken.  
• Consequente terugkoppeling over het traject.  
• Sinne-Kloas participatiecafé?  

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

• Een jong innoverend architectenbureau (liefst uit Sint-Niklaas) 
• Burgers (bv. geef burgers carte blanche voor een bepaald traject, 

bekijk wat haalbaar is) 
• Bedrijven. Bedrijven moeten betrokken worden in het 

participatietraject. Er is ook een heel concreet voorstel om te werken 
aan het straatbeeld: bedrijven “adopteren” gevels en knappen de 
gevels op.  

• Academies 
• Jongeren - jeugdhuizen 
• Kringloopcentra 
• Een dynamische werkgroep met verschillende actoren 
• Het stadsbestuur om de trajecten te begeleiden en faciliteren. 

Wat zijn de eerste stappen? • Een brainstorm (waar willen we naartoe) met specialisten en lokale 
actoren. 

• Een visie op lange termijn 
• Korte termijndoelen die visueel zichtbaar zijn, realisaties die mensen 

enthousiasmeren 
• Projectgroepen opstarten, burgers en jongeren bij betrekken. 
• Goede voorbeelden van andere steden 
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Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer groen: er wordt 3,25 miljoen EUR voorzien voor aankoop bossen, straten en pleinen 

die worden heraangelegd, worden tegelijk onthard en vergroend waar mogelijk. 
• Trots: ‘stadspromotie en innovatie’ wordt een programma, er komt een city marketeer, we 

werken samen met professionele partners. 
• Schoonheid in de stad: door de aanleg van de centrumpleinen en door te kiezen voor 

kwalitatieve architectuur (cf. stadswinkel). 
• Omgeving SteM: het museumpark wordt heraangelegd, de auto’s gaan in een 

parkeergebouw. 
• Opwaardering pleinen: nagenoeg alle opgesomde pleinen worden heraangelegd of onthard 

en tegelijkertijd vergroend; er komt een heraangelegde winkelwandellus die al deze pleinen 
verbindt. 

• Goede invulling Salons, Huis Janssens en Museum: voor al deze gebouwen staat inderdaad 
een denkoefening op het programma naar de meest ideale invulling. Voor de Salons is 
hierover al een onderzoek lopende. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Internationale uitstraling SteM: we focussen voorlopig op een museum met regionale 

aantrekkingskracht; voor het Mercatormuseum mikken we wel op een (gespecialiseerd) 
internationaal publiek. 

• Geen plastiek in het straatbeeld: voor ons eigen patrimonium kunnen we dat bewaken, maar 
voor privégebouwen kunnen we dat niet afdwingen. Wel moedigen we het gebruik van 
duurzame materialen aan bij de premies voor duurzaam bouwen.  
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Titel O4.2. Toekomst door & voor kinderen 
Meest betrokken actieplan 2. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van 

Vlaanderen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Bart Baeten) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer speelgelegenheid in het centrum van de stad voor alle 
leeftijden (ook +12-jarigen)  

• Meer kinderen/jeugd van kwetsbare doelgroepen (allochtonen) die 
deelnemen aan activiteiten 

Wat zal je nodig hebben? • Kindvriendelijke uitstaling van de (openbare) ruimte: rustige 
ruimtes en meer groen 

• Ontmoetingsruimtes waar activiteiten worden georganiseerd 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Kinderen zelf 
• Jeugdbewegingen 
• onderwijs 
• Ouders van verschillende origines 
• Allochtone organisaties 
• Vrijwilligers 
• Brugfiguren 

Wat zijn de eerste stappen? • Brugfiguren inleggen 
• Ouders informeren en sensibiliseren 
• Gratis activiteiten (bvb. buitenspeeldag meermaals organiseren) 
• Sport- en spelinfrastructuur van scholen openstellen voor 

buitenschoolse activiteiten 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer speelgelegenheid: dat willen we ook en dat zal ook gebeuren naarmate de pleinen 

heraangelegd worden, we zoeken daarnaast opportuniteiten in stadsvernieuwingsprojecten 
om meer groen en speelruimte te voorzien. Er komt een programma ‘kind- en 
jeugdvriendelijkheid’, waaraan alle grote projecten worden afgetoetst. 

• Kwetsbare doelgroepen die deelnemen aan activiteiten: er komt een programma ‘iedereen 
mee’, dat precies dat beoogt. We versterken het team ‘jeugd en vrijetijdsparticipatie’. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
 
 
 
 
 
 
  



 

6 
 

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 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 O2.1. Activiteiten voor specifieke doelgroepen 
Meest betrokken actieplan 3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische 

troeven uitspelen 
Overlegtafel 28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje! Klapje! 3.0 

(tafelbegeleider: Blerina Kamberi) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

● Sociale isolatie doorbreken 
● gezondheid bevorderen (preventief) 
● nuttige invulling van vrije tijd 
● meer kansen aanbieden (rekening houden met noden van bepaalde 

groepen: betaalbaarheid, toegankelijkheid, vrouwen apart,...) 
● activiteiten in de weekends vb autoluwe zondag 
● contact bevorderen - angst doorbreken 
● ook (anderstalige) bejaarden en families met kinderen betrekken 

Wat zal je nodig hebben? ● de wil om het anders te doen 
● communicatiekanalen: info verspreiden, vb. scholen die hier aan 

meewerken (kind → ouders), verenigingen,... 
● plaatsen: ruimte hiervoor beschikbaar maken 
● aanspreekpunt: informatie geven, organiseren, activiteitencentrum 

waar alles samenkomt,... 
● budget: sponsors - vrije bijdrage: motiveren om mee te doen 

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

● overheid: stadsbestuur + dienst vrije tijd en migratie 
● stadsbestuur in contact brengen met verschillende actoren 
● anderstaligen EN Belgen samenbrengen 
● families; ouderen! worden vaak als last gezien, maar deze mee 

betrekken 
Wat zijn de eerste stappen? ● 1e stap is het bestuur meekrijgen: dan zal de rest volgen 

● centrum waar informatie gegeven wordt - bepaalde vaste kanalen 
voor communicatie → bekijken wat er is en wat drempels zijn (en 
hierop kunnen inspelen) 

● activiteiten organiseren - op verschillende plaatsen 
● bestaande activiteiten meer openstellen voor iedereen → bestaand 

aanbod aangepast naar 1 bepaalde doelgroep vb. sporten alleen 
voor vrouwen, zwemmen, fitness; maar Belgische mensen gemixt 
met anderen, ook voor mannen.  

● wat er al is, toepasbaar maken voor iedereen! 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Gezondheid bevorderen: we zetten het gezondheidsbeleid van de afgelopen jaren verder, 

samen met LOGO Waasland 
• Activiteiten in de weekends: er is heel veel te doen in de weekends, maar we merken dat 

niet iedereen daar even goed van op de hoogte is, wat een aandachtspunt is. 
• Meer kansen aanbieden: dat is de bedoeling van het programma ‘iedereen mee’. 
• Sociale isolatie doorbreken, contact bevorderen, angst doorbreken, invulling vrije tijd…:  

o we verhogen de toegang tot geestelijke gezondheidszorg, zowel voor volwassenen 
als voor jongeren (TEJO-huis),  

o we zetten in op ontmoetingsruimte bij de inrichting van pleinen, 
o ook in het Huis van het Kind zorgen we voor een laagdrempelige 

ontmoetingsruimte, 
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o de middelen voor de kansenpas worden verhoogd en we bekijken hoe de kansenpas 
beter kan verspreid worden, bv. via automatische rechtentoekenning.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
  



 

10 
 

Titel 03.1. Hoe omgaan met erfgoed? (patrimonium Nieuwkerken) 
Meest betrokken actieplan 3. Sterke evenementen organiseren & culturele en toeristische troeven 

uitspelen (historische parels) 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Silvie Maes) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

Aantrekkelijk en goed verzorgd erfgoed:  
• Renovatie van het oud-gemeentehuis Nieuwkerken: interieur en 

exterieur 
• Renovatie & onderhoud van oude graven met erfgoedwaarde op 

begraafplaats 
• Jaarlijkse controle op volledig onderhoud door Nieuwkerkse 

monumentenwacht 
• Erfgoed betrekken in toeristische wandellussen  
• (Betalende) openbare toiletten noodzakelijk bij Ten Bos 

(aansluitend op urinoirs) en op de begraafplaats 
Wat zal je nodig hebben? • Financiën (budget) 

• Ondersteuning van beleid (stad & andere overheden) 
• Overzicht mankementen in oud-gemeentehuis 
• Lijst met te renoveren graven met erfgoedwaarde 

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

• Stadsbestuur & -diensten 
• Dorpsraad 
• Verenigingen 
• Monumenten & landschappen 
• Erfgoed 
• Toerisme: stadsdienst, provincie …  

Wat zijn de eerste stappen? • Oplijsten mankementen oud-gemeentehuis 
• Oplijsten te renoveren graven met erfgoedwaarde 
• Inschatting budget en uitvoeringstermijn 
• Aanvraag renovatiepremies & samenwerking overheden 
• Peterschap over oude graven wettelijk mogelijk maken voor 

particulieren  
• …  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Erfgoed betrekken in toeristische wandellussen: dat gebeurt nu al. 
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Renovatie oud gemeentehuis Nieuwkerken: hiervoor zijn geen kredieten voorzien. 
• Graven met erfgoedwaarde: op begraafplaats Tereken is dat al opgelijst (via Erfgoedcel 

Waasland), dus dat kan in Nieuwkerken ook. 
• Nieuwkerkse monumentenwacht: daarvan is het stadsbestuur geen voorstander. 
• Openbare toiletten op Ten Bos: er komt een heraanleg van Ten Bos: op dat moment kan 

deze vraag onderzocht worden. 
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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 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 O2.2. Werken met buurten 
Meest betrokken actieplan 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
Overlegtafel 28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje!Klapje! 3.0 

(tafelbegeleider: Lisanne Corijn) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

● Actieve buurtwerking!  
o waarin buurtactiviteiten kunnen georganiseerd worden (bv. 

sport, taal, advies, evenementen,...) 
o kleine initiatieven door straat/straten (hoeft geen hele wijk 

telkens te zijn die betrokken is) 
o IDEE: het is hier fijn wonen! 

Wat zal je nodig hebben? ● voor “vaste, terugkomende” activiteiten → plekken/ruimte voorzien 
● aanvraag/melding van activiteiten → pagina/informatie met 

duidelijke info wat kan, mag, waar, hoe,...?  
o bv. straatbudget aanvragen 
o bv. locatie regelen voor eventueel afsluiten van een straat 
o communicatie - aanvraag om enkele kleine flyers te laten 

afdrukken: kan in vast format zijn, waarin adres en datum 
wordt in aangepast (naar voorbeeld van website Mechelen 
voor buurtinitiatieven) 

● mogelijkheid om materiaal te ontlenen (via stadsdiensten of 
andere) 

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

● aanspreekpunt zou iemand van OCMW kunnen zijn, die dan de 
ideeën doorgeeft? 

● vrijwilligers: vaste poule en sporadische vrijwilligers 
● mensen van de buurt 
● sociale kruidenier, buurtcentrum,... 
● organisaties, vzw’s, handelaars,... 

Wat zijn de eerste stappen? ● Hapje!Klapje! per buurt organiseren 
● Buurt informeren: via post, website, flyers,... over wat er gaande is 
● geïnteresseerden van de buurt verzamelen → informatiemoment 
● Eerste ‘guerilla’ activiteit organiseren: vanuit organisatie/zonder 

buurtwerking? als soort van experiment om te tonen hoe leuk 
zoiets kan zijn → dan op die manier gegadigden vinden om een 
volgende keer te organiseren met ondersteuning van. 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Actieve buurtwerking: naast de bestaande buurtwerkingen willen we in twee wijken met 

gebiedsgerichte werking starten; we voorzien vanaf 2021 binnen de algemene kredieten 
jaarlijks een budget voor initiatieven die vanuit de burgers komen. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O3.2. Gemeenschappen samen leven 
Meest betrokken actieplan 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Veerle Stuer) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Andere etnisch-culturele gemeenschappen leren kennen 
• Nederlands spreken mogelijk maken en promoten 
• Activiteitenaanbod uitwerken dat interessant is voor verschillende 

gemeenschappen 
• Ontmoeting stimuleren 
• Hokjesdenken doorbreken 

Wat zal je nodig hebben? • Ontmoetingsruimte 
• Aanstuurders 
• Tijd! 
• Scholen 
• Vrijwilligers (in elke gemeenschap) 
• Facilitators (zodat men de activiteiten zelf kan organiseren) 

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

• Sleutelfiguren gemeenschappen 
• Koepelorganisaties 
• Dienst diversiteit en samenleving 
• Religieuze gemeenschappen 
• Allochtonen én autochtonen 

Wat zijn de eerste stappen? 1. Netwerk uitbouwen van sleutelfiguren 
2. Activiteiten zo breed mogelijk bekend maken 
3. Inbreken in bestaande initiatieven (zowel van andere culturen als 

omgekeerd: “omgekeerde inburgeringscursussen”) 
4. Kleine ergernissen bespreekbaar maken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Nederlands spreken: hiervoor lopen al acties, die we verder zetten. 
• Ontmoeting stimuleren: dat is inherent gekoppeld aan heel veel acties die we opzetten, 

zowel activiteiten als in de aanleg van straten en pleinen. 
• Hokjesdenken doorbreken en andere etnisch-culturele gemeenschappen leren kennen: er 

komt een programma ‘iedereen mee’, waarin het omgaan met diversiteit een belangrijk 
onderdeel vormt. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Activiteitenaanbod voor verschillende gemeenschappen: dit is een aandachtspunt dat 

misschien niet expliciet is opgenomen in het meerjarenplan; het evenementenaanbod is 
misschien momenteel te veel afgestemd op de grootste gemene deler. 
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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 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 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 O8.1. Veilig doorgaand verkeer 
Meest betrokken actieplan 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
Overlegtafel 23 mei 2019 – De Klavers (tafelbegeleider: Laura Van de Vyver) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Eenrichtingsstraten zorgen voor veiliger doorgaand verkeer 
• Geen zwaar vrachtverkeer in Belsele (van E17 naar E34) 
• Minder doorgaand verkeer: 

- parkings aan de rand van de stad 
- met gratis bus / fiets naar het centrum (meer bussen) 

• Wijkcirculatieplannen 
Wat zal je nodig hebben? • Budgetten 

• Beleid / draagvlak 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• De Lijn 
• NMBS 
• Stad 
• Politie 
• Provincie 

Wat zijn de eerste stappen? • Wijkcirculatieplannen tot uitvoering brengen 
• Tunnel anders leggen aan Sinbad 
• Parking aan de rand 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Eenrichtingsstraten en minder doorgaand verkeer: in de wijkcirculatieplannen is dit voor een 

deel voorzien, maar niet voor doorgaand verkeer: dat proberen we te geleiden langs de 
primaire assen van het wegennetwerk en de rondweg.  

• Geen zwaar vrachtverkeer: samen met de buurgemeenten werken we op een verbod op 
doorgaand vrachtverkeer én op de handhaving ervan (invoering in 2019-2020).  

• Wijkcirculatieplannen: deze plannen zijn al goedgekeurd, maar het bestuur koos voor een 
gefaseerde aanpak.  

• Stadsrandparkings die bediend worden via gratis pendelbussen naar de stadskern maken 
deel uit van het mobiliteitsplan. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Gratis bus: het stadsbestuur kiest niet voor gratis openbaar vervoer. 
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Titel O2.3. Nederlandse taal stimuleren / taalbuddy’s 
Meest betrokken actieplan 10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren 
Overlegtafel 28 april 2019 – stadgesprek op Hapje! Klapje! 3.0  

(tafelbegeleider: Liesbeth van Grinsven) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

● anderstaligen koppelen met buddy’s om NL te oefenen 
● anderstaligen hebben contact met burgers in Sint-Niklaas 
● mensen verbeteren hun NL 
● leren van elkaar! 

Wat zal je nodig hebben? ● Vrijwilligers 
● middelen voor buddy’s om activiteiten te doen - BUDGET 
● meer weten van elkaars projecten (sociale krant op een 

toegankelijke manier) 
● taalbuddy heeft een achtergrond nodig (?) 

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

● samenwerking: rusthuis, supermarkten, organisaties, verenigingen, 
scholen, hogescholen,... 

● anderstaligen 
● vrijwilligers en verenigingen die dit al doen 
● kinderen worden ook betrokken!! 

Wat zijn de eerste stappen? ● vrijwilligers zoeken! → op een structurele manier poule breder 
aanwerven 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Buddywerking: er is al een buddywerking in Sint-Niklaas voor diverse soorten vrijwilligers: 

https://www.sint-niklaas.be/actueel/sint-niklaas-zoekt-jou-als-vrijwilliger-buddy. De stad 
heeft een samenwerkingsovereenkomst met het CAW voor een halftijdse coördinator voor 
buddywerking voor nieuwkomers. 

• Binnen het diversiteitsbeleid is er aandacht voor taalbeleid en communicatie met 
anderstaligen en laaggeletterde personen. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
 
  

https://www.sint-niklaas.be/actueel/sint-niklaas-zoekt-jou-als-vrijwilliger-buddy
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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 O4.3. Beter Parkeren 
Meest betrokken actieplan 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de 

buurt 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Gwendoline De Vogel) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Aankoop van onbenutte percelen en huizen, omzetten tot 
parkeerplaatsen 

• Aan nieuwbouwwoningen 1 parkeerplaats voorzien, onder de grond 
als het mogelijk is 

• Doordachter 1-richtingsverkeer aanleggen, zodat er niet te veel 
rondgereden moet worden 

• Reflecterende obstructies in 1-richtngsstraten om de snelheid te 
beperken 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Politieke invloed, drijfveer 
• Ruimte 
• Eigenaars die willen meewerken 

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

• De stad 
• Ontwikkelaars 
• Verkeersexperten 
• De wijk, de bewoners 

Wat zijn de eerste stappen? • De stad in kaart laten brengen welke onbenutte plaatsen er zijn 
• Herbekijken (kritisch) van de 1-richtingsstraten -> zijn ze nodig? 
• Bestaande parkings ondergronds maken of parkeertorens met groen 

op de wanden  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Aankopen van onbenutte percelen en omzetten tot parkeerplaatsen: de stad heeft wel een 

budget om in het kader van stadsvernieuwing percelen aan te kopen, maar dan wel met de 
intentie om er groen van te maken, niet om extra parking te voorzien. De lijst van 
leegstaande panden zal actiever worden beheerd en gebruikt om strategische aankopen te 
realiseren. Eigenaars zullen proactief begeleid worden.  

• Er is ook een budget voorzien voor het openen van buurtparkings.  
• Parkeerbeleidsplan. Het gemeenschappelijk gebruik van parkings wordt eerst onderzocht, 

vooraleer nieuwe te creëren. Deelname aan Park4SUMP, Europees project, maakt de opmaak 
van een degelijk parkeerbeleidsplan tegen zomer 2020 mogelijk. 

• Parkeerplaats voorzien aan nieuwbouwwoningen: de bouwcodex, momenteel in opmaak, zal 
een (fiets)parkeernorm bevatten voor alle woningen. Er komt ook een parkeerbeleidsplan.  

• Doordacht eenrichtingsverkeer: dat gebeurt nu al. Er is altijd een proefperiode en het komt 
voor dat het eenrichtingsverkeer niet verlengd wordt als blijkt uit de evaluatie dat er te veel 
omgereden moet worden. Eenrichtingsverkeer gaat ook altijd gepaard met tijdelijke of 
definitieve obstakels op de weg.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O3.3. Betaalbaar wonen & nieuwe woonvormen 
Meest betrokken actieplan 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Laura Van de Vyver) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer sociale woningen (zowel koop- als huurwoningen) verspreid 
over de hele stad 

• Meer informatie rond renovatie (subsidies) en nieuwe woonvormen 
• Stimuleren van duurzaam wonen (stad mee ondersteunen door bv. 

groepsaankopen) 
• Betere samenwerking met sociale huisvesting  

Wat zal je nodig hebben? • Geld, fondsen 
• Goodwill van de stad 

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

• Sociale huisvesting 
• Stadsbestuur 

Wat zijn de eerste stappen? • Sociale kavels ter beschikking stellen aan democratische prijzen 
• Bouwgronden die zijn ingetekend ter beschikking stellen 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Meer sociale woningen en betere samenwerking met sociale huisvesting: de stad voorziet 1 

miljoen EUR om hier mee aan de kar te trekken en om ook binnen de huisvestings-
maatschappijen de duurzaamheidsvisie te implementeren. De woonbeleidsstudie (2018) 
stelt een sociaal objectief van 9% (tov de huidige 6%). Het bestuur wil dit realiseren. Voor 
het implementeren van de duurzaamheidsvisie van de SNMH is jaarlijks 40.000 EUR 
voorzien. Door de inzet van een extra deskundige wonen (2019) kan de dienstverlening 
verder uitgebreid worden. 

• Meer informatie rond renovatie en nieuwe woonvormen: er is net een renovatiecoach 
aangesteld, die net dit als hoofdtaak krijgt. 

• Stimuleren van duurzaam wonen: binnen het concept WoonWijzer is dit een van de 
speerpunten die de stad samen met o.m. Interwaas verder wil uitbouwen 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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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 O4.4. Meer en toegankelijk groen 
Meest betrokken actieplan 14. Inzetten op toegankelijk groen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Sara Van den Bossche) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Bermen gebruiken voor stedelijke landbouw 
• Ontsluiten van de binnenwijken om te vergroenen en groen 

gemeenschappelijk te maken voor de buren 
• Groene stukken verbinden met elkaar in en rond de stad 
• Mensen stimuleren voor meer groen in eigen tuin en aan de woning 
• Meer bossen aan de rand van Sint-Niklaas, groene gordel 
• Echte bomen op de Grote Markt 
• Bloembakken in de straten 
• Visueel maken van Puitvoetbos, bekend maken bij bevolking 

Wat zal je nodig hebben? Wordt later bepaald.  
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

Samenwerken met wandelclubs om wandelkaarten te maken 

Wat zijn de eerste stappen? • Wandelknooppunt maken voor Waasland (bestaat nog niet) 
• Groencheque 
• Stoppen met lintbebouwing 
• Betonstop 
• Visueel maken van Puitvoetbos door het bos tot aan de straat te 

laten komen aan Tereken 
• Trage wegen verbinden en geen lussen maken in wandelingen + 

goed wegenplan en bewegwijzering  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Ontsluiten van binnengebied en groen verbinden met elkaar: dat proberen we te doen met 

het lobbenstadmodel, een nieuwe bouwcodex (groennorm), bij nieuwe inbreidingsprojecten.  
• Mensen stimuleren voor meer groen aan woning: er lopen ook nu al projecten voor 

geveltuintjes en acties om bomen aan te laten planten door de bevolking. 
• Meer bossen aan rand van de stad: de stad voorziet hiervoor 3,25 miljoen EUR de volgende 

jaren. Specifiek voor Puitvoet is er ook een budget voorzien voor de verdere ontwikkeling: 
hiervoor is een inrichtingsplan in opmaak samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme.  

• Echte bomen op de Grote Markt en bloembakken in straten: als we de Grote Markt 
vergroenen, zal dit inderdaad met vast groen zijn. Bloembakken in straten staan er al in o.m. 
de Gazometerwijk en de Lodewijk De Meesterstraat (tijdelijk, tot heraanleg van straat). 

• Puitvoet visueel aanduiden: hierover staat niets in het meerjarenplan, maar hiervoor is 
intussen al actie ondernomen.  
 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Bermen gebruiken voor stedelijke landbouw: dit is een interessant idee, maar op de meeste 

plaatsen is dat niet mogelijk, omdat bermen dienen als buffer tussen de openbare weg en 
de omgeving errond. In de visie lobbenstad werden zones aangeduid waar kleinschalige 
landbouw mogelijk of gewenst is. 
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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 O3.4. Natuur en biodiversiteit versterken 
Meest betrokken actieplan 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij 

onderhoud 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Sara Van den Bossche) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• CO2-uitstoot doen dalen 
• Grote Markt groen 
• Fietsstad: minder auto’s 
• Minder afval/zwerfvuil 
• Meer bomen en bloemen 

Wat zal je nodig hebben? • Scholen 
• Buurtcomités 
• Wijken 

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

Wordt later bepaald. 

Wat zijn de eerste stappen? • Nieuwe fietspaden en goede infrastructuur 
• Minder auto’s aan scholen 
• Voldoende vuilniszakken (bv. ook langs trage wegen) 
• Statiegeld 
• Stimuleren/sensibiliseren rond zwerfvuil via panelen langs de weg, 

via scholen, buurtcomités,… 
• Kinderen via scholen leren over zwerfvuil, milieu, bijenkasten 

maken…. 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• CO2-uitstoot doen dalen: hiervoor zetten we het programma ‘klimaat’ op, dat precies deze 

doelstelling heeft. Het ‘Convenant of Mayors 2030’ wordt ondertekend.  
• Grote Markt groen: als het marktplein wordt heraangelegd, zal dat ook vergroening 

inhouden. 
• Fietsstad: hierop zetten we sterk in, met een verdubbeling van het budget (van 3 naar 6 

miljoen EUR). 
• Minder afval: we willen ook een propere stad en hierop willen we, samen met de bevolking, 

inzetten. In het centrum is er al een initiatief opgestart om deze en andere vormen van 
overlast te bestrijden. Een vuilnisbakkenplan is in opmaak en het project ‘Schoon volk’ 
wordt voortgezet, samen met MIWA. 

• Meer bomen en bloemen: we willen onze straten en pleinen zeker vergroenen!  
 
(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 O4.5. Openbare ruimte doet ontmoeten 
Meest betrokken actieplan 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Seppe Van Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer pleinen optimaal benutten, herinrichten met meer ruimte voor 
ontmoeting (groen,…). Veel pleinen zijn momenteel parking 

• We willen 50 % minder auto’s in de stadskern. Eén initiatief hierin 
kan zijn om ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto af 
te zetten aan de schoolpoort 

• De ‘nieuwe’, verkeersluwe pleinen op een ‘zachte’ manier met 
elkaar verbinden 

• Er ontstaat variatie wat bedrijvigheid met zich meebrengt, straten 
gezellig worden en sociale controle stijgt, zwerfvuil daalt,… 

Wat zal je nodig hebben? • Goede veerbeelden (Mechelen, Kortrijk, Kopenhagen,…) 
• Pilootproject (snelle ingrepen, eventueel tijdelijke) nemen nadat 

inwoners betrokken zijn bij de plannen. Deze ingrepen zijn ook 
duidelijk gelinkt aan de einddoelstellingen en heraanleg. Ingrepen 
niet enkel op de pleinen, maar ook in de verbindingsstraat (/straten) 
tussen de pleinen 

• Tijd 
• Geld 
• Visie 

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

• Unizo 
• Voka 
• Horeca 
• Bewoners & gebruikers 
• Stad 
• Cambio en andere deelauto en -fiets platformen 
• Scholen, Grote werkgevers 

Wat zijn de eerste stappen? • Stakeholders samenbrengen 
• Samenwerking tussen de stakeholders stimuleren 
• Visie op lange termijn (over partijgrenzen heen) uitwerken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Pleinen herinrichten met ruimte voor ontmoeting: voor alle pleinen die we zullen 

herinrichten (Grote Markt, Heymanplein, Zwijgershoek, Ten Bos…) hebben we die 
doelstelling voor ogen.  

• Verkeersluwe pleinen op een zachte manier met elkaar verbinden: ook dit is de bedoeling: 
er komt een winkelwandellus die de centrumpleinen met elkaar verbindt.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• 50 % minder auto’s in stadskern: we hebben geen cijfers vooropgesteld, al is het de 

bedoeling om het doorgaand verkeer (zonder bestemming in de stad) uit de stadskern te 
houden. Bij de invoering van het circulatieplan en de herinrichting van de pleinen (bv. Grote 
Markt en Hendrik Heymanplein) zal het percentage auto’s allicht sterk dalen. We nemen ook 
al initiatieven aan bv. de schoolpoorten (2020-21): in het kader van de verkeersveiligheid 
willen we de omgeving van alle basisscholen herinrichten, met voorrang aan duurzame 
mobiliteit.   
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Titel O8.2. Een chille speelse groene omgeving 
Meest betrokken actieplan 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien 
Overlegtafel 23 mei 2019 – De Klavers (tafelbegeleider: Silvie Maes) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• De open ruimte op site De Kouter heraanleggen met aandacht voor 
groen (en toegankelijker maken voor grote publiek) 

• De Klavers wordt een chille speels omgeving voor de jeugd met 
overdekte publieke ruimte: zowel voor de kleintjes als voor 
jongeren (met drainage grasplein) 

• Het grasplein achter de kerk heringericht met rustbanken, 
groenelementen en speelelementen (actieve & passieve recreatie) 
en vormt een mooi geheel met het verharde plein (met aandacht 
voor mensen met een beperking) 

• Er zijn rustplaatsen / -banken geïnstalleerd op de trage 
wandelwegen.  

Wat zal je nodig hebben? • Budget 
• Overleg 
• Visie 
• Akkoord stad & parochie (eigenaars gronden) 
• Participatietraject met betrokkenen 
• Communicatieplan 

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

Belsele:  
• Jeugd / jongeren, Senioren, Gezinnen, Dorpsraad, De Raaklijn vzw 
De Kouter: 
• Budokwai, D’Academie, Oxfam, ’t Ey 
Achter de kerk: 
• Parochie, ploegbaas gebiedsgerichte werking, wijkagent 

Wat zijn de eerste stappen? • Participatietraject met betrokkenen (op basis van 
communicatieplan) opstarten om visie te bepalen bij ontwerp en 
uitvoering (keuze materialen, speeltoestellen …) 

• Begroten & budget voorzien 
• Ontwerp opmaken 
• Uitvoering 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• De Kouter: de vergroening van het binnenplein is voorzien voor 2022 (150.000 EUR).  
• De Klavers: deze site wordt op korte termijn heringericht als jeugd- en cultuursite, waarbij 

ook de omgeving wordt aangepakt. Een overdekte publieke ruimte zit daar evenwel niet bij.  
• Rustplaatsen langs trage wegen: we voorzien een investeringsbudget van 185.000 EUR voor 

de verdere realisatie van een tragewegennetwerk. Het voorzien van rustplaatsen langsheen 
dit netwerk maakt daarvan een onderdeel uit.   

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Grasplein achter kerk dorpsplein Belsele: hiervoor is geen budget voorzien in het 

meerjarenplan, maar als daarvoor een gedragen vraag is vanuit de bevolking, dan willen we 
dit zeker onderzoeken.  
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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 O3.5. Fietsinfrastructuur en trage wegen 
Meest betrokken actieplan 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Seppe Van Bogaert) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Veilig gebruik 
• ‘Er’ veilig geraken met de fiets. Dwz dat fietspaden bv niet plots 

mogen stoppen, maar doordacht, afgestemd op elkaar, worden 
aangelegd. De infrastructuur moet bovendien ‘gezond’ zijn (goed 
onderhouden). 

• Dat meer mensen de fiets nemen (door het aantrekkelijk te maken 
om te fietsen. Het aantrekkelijk maken voor fietsers, dáár moet over 
nagedacht worden. Aantrekkelijk maken moet altijd een 
aandachtspunt zijn bij verkeersinrichting) 

• Fietsen wordt een evidentie (het is evident dat op een 
tweerichtingsfietspad 2 fietskarren elkaar kunnen kruisen, dat 
fietsers hun eigen (en voldoende) plaats hebben, dat 
verkeerslichten zo worden afgesteld dat fietsers vlot door kunnen, 
dat de straat aan een school een schoolstraat met de daar 
bijhorende verkeerregels is, dat kerkwegels slim met elkaar 
verbonden worden zodat het centrum op ene vlotte en veilige 
manier bereikbaar is,…) 

Wat zal je nodig hebben? • Minstens 1 VTE die dit opvolgt 
• Lastenboek van de stad om wegen in te richten uitbreiden met 

trage en wandelwegen. Momenteel zit dat er volgens de 
deelnemers niet in. 

• Imperfecties moeten weggewerkt worden 
• Een degelijk onderhoud 

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

• Dienst mobiliteit en patrimonium 
• Inwoners 
• Scholen 
• Wijkagent (die zal met de fiets sneller ter plaatse zijn dankzij de 

trage wegen) 
Wat zijn de eerste stappen? • Inventaris van fietspaden en hun toestand 

• Dorpsraad en fietsersbond betrekken 
• Prioriteiten bepalen 
• Uitvoeren en opvolgen 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Fietspaden als netwerk: we werken de missing links in het fietsnetwerk weg. Gans het 

zuiden van de stad krijgt nieuwe fietsinfrastructuur tussen de Dendermondse Steenweg en 
de Velle (Dendermondsesteenweg, Industriepark-West, Puitvoetstraat, Hogen Heirweg, 
Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Eigenlo en Houten Schoen). Samen met de provincie 
leggen we achter het station de F4 verder aan met o.m. een fietsbrug en een aansluiting op 
kruispunt Driekoningen waarna ook de F411 wordt verbreed.  

• Aantrekkelijke fietsinfrastructuur: we verdubbelen het budget voor fietspaden tot 6 miljoen 
EUR. 

 
(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 O8.3. Een hart voor de zachte weggebruiker 
Meest betrokken actieplan 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad 
Overlegtafel 23 mei 2019 – De Klavers (tafelbegeleider: Ward Waegemans) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Vierkant groen waar mogelijk 
• Vlotte doorstroming voor de fietsers 
• Bredere fietspaden (ook aan ronde punten) 
• Fietspaden aanleggen in asfalt ipv klinkers 
• Toegankelijke en overdekte fietsenstallingen 
• Snelheidsbeperking 
• Fietsers niet gebruiken als levende verkeersremmers 
• Strooien van fietspaden 
• Hogere fietsveiligheid rond schoolomgevingen (geen onderscheid 

tussen scholen) 
• Meer trage wegen aanleggen, missing links realiseren 
• Fietspaden aanleggen in alle industriegebieden (voorrang van 

rechts?) 
• Fluohesjes voorzien voor iedereen 
• Handhaving 

Wat zal je nodig hebben? • Draagvlak (ook bij bedrijven) 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Wegbeheerder, overheden (Stad, provincie, gewest) 
• Infrabel/NMBS 
• Fietersbond 

Wat zijn de eerste stappen? • Duidelijke reglementering 
• Duidelijke visie en planning (zwakke plekken in kaart brengen 

 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Vierkant groen waar mogelijk: hierover staan geen acties in het meerjarenplan, maar dit 

doen we al op plaatsen waar het zinvol is (bv. Onze-Lieve-Vrouwplein). 
• Vlotte doorstroming, bredere fietspaden: zie de antwoorden hierover bij vorige fiches.  
• Fietspaden in asfalt ipv klinkers: we kiezen ook minstens 3 projecten om fietspaden te 

ontklinkeren op strategische verbindingen. 
• Snelheidsbeperking: het snelheidsplan uit het mobiliteitsplan is geïmplementeerd.   
• Fietsers niet gebruiken als levende verkeersremmers: dit is nooit de bedoeling, maar op 

sommige plaatsen is de weg te smal om iedereen een afgescheiden plaats te geven. In 
zones 30 trachten we door de aanleg het snelheidsregime te laten afdwingen.  

• Strooien van fietspaden: dit gebeurt nu al intensief, maar wel volgens een beurtrol, waarbij 
eerst de drukke fietspaden worden aangepakt.  

• Hogere fietsveiligheid rond scholen: hiervoor loopt een project, waarbij we alle 
schoolomgevingen van de basisscholen aanpakken.  

• Meer trage wegen aanleggen: via een stappenplan voor de heropening van trage wegen, 
voeren we de trage wegenplannen stapsgewijs uit. Hiervoor wordt een investeringsbudget 
van 185.000 EUR voorzien. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Fluohesjes voorzien voor iedereen: we hebben in het verleden al samengewerkt met 

scholen op dit vlak, maar in het meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor geen budget voorzien.  
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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 O8.4. Openbaar vervoer 2.0 
Meest betrokken actieplan 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren 
Overlegtafel 23 mei 2019 – De Klavers (tafelbegeleider: Bart Baeten) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Deelauto’s in elke deelgemeente 
• Bussen ook in het weekend en later laten rijden 
• Toegankelijke perrons (verhogen) 
• Alternatieven voor openbaar vervoer in kleine gemeenten 
• Vlotte overstap tussen verschillende vervoerssystemen 
• Bereikbaarheid industrieparken 

Wat zal je nodig hebben? • NMBS 
• De Lijn 
• Stad 
• Deelgemeente 
• Bedrijven en werkgevers 
• Een neutrale coördinator (mobiliteitsexpert) 

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

• Werkgevers mee laten financieren (geld dat anders voor 
bedrijfswagen en km-vergoeding dient) 

Wat zijn de eerste stappen? • Betrokkenen contacteren en bijeenbrengen (door coördinator)  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Mobipunten: we voorzien mobipunten waar gemakkelijk van het ene naar het andere 

vervoerssysteem kan worden overgestapt. Deze worden ook belangrijke locaties voor 
deelmobiliteit, die we verder gaan ondersteunen. Het budget voor het ondersteunen van  
deelmobiliteit is 248.000 EUR. De stad ondersteunt de mobiscan voor 2 industrieparken en 
voorziet middelen voor de daaruit volgende acties. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• De andere terechte bezorgdheden staan niet expliciet in het meerjarenplan, maar we gaan 

ervan uit dat ze binnen de structuur van de vervoerregio aan bod kunnen komen.  
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Titel O3.6. Gemotoriseerde mobiliteit 
Meest betrokken actieplan 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Wim Olivié ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• herkenbaarheid en uniformiteit in profiel van wegenis 
• doordachte planning, denken in trajecten 
• ruimte voor alle weggebruikers 
• geen sociale knip creëren (door (te) ingrijpende 

circulatiemaatregelen) 
• fietsstraten smal genoeg maken 
• oplossing voor te smalle Nieuwkerkenstraat 

Wat zal je nodig hebben? • Budget 
• lange termijn- en helikoptervisie 
• cijfermateriaal 

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

• Omwonenden 
• dorpsraad 
• vervoersregio – vervoersmaatschappijen 
• Vlaams gewest (oostelijke tangent) 
• de buurgemeenten (zowel qua trajecten als qua 

leesbaarheid/herkenbaarheid) 
Wat zijn de eerste stappen? • ruim overleg (omwonenden, werkgroep mobiliteit dorpsraad, …) 

• tijdelijke testfasen, met zowel daarvoor als tijdens voldoende 
metingen om effecten te kunnen objectiveren (éénrichtingsstraten, 
fietsstraten, …) 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Herkenbaarheid van wegprofiel: dat is de bedoeling van het masterplan publieke ruimte, dat 

we sinds enkele jaren gebruiken als handvat. 
• Doordachte planning: er is een heel traject doorlopen ter voorbereiding van het 

circulatieplan. Het plan voeren we gefaseerd in, met mogelijkheid tot evaluatie. 
• Ruimte voor alle weggebruikers: waar mogelijk zetten we hierop zeker in. 
• Fietsstraten smal genoeg: fietsstraten worden wel enkel ingevoerd waar het een 

meerwaarde is en waar het kan worden afgedwongen. De breedte van de straat is een van 
de criteria. 

• Oplossing voor te smalle Nieuwkerkenstraat: het is de bedoeling dat de herinrichting van 
Ten Bos ook oplossingen biedt voor de problemen in de Nieuwkerkenstraat. Zolang in deze 
straat tweerichtingsverkeer en parkeren mogelijk is, zal dit wel een probleem blijven. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Geen te ingrijpende circulatiemaatregelen: hierover staat geen actie in het meerjarenplan. 

‘Knips’ zijn sowieso alleen voor gemotoriseerd verkeer. Bij grote maatregelen is er altijd 
participatie. 
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Titel O4.6. Vlot verplaatsen 
Meest betrokken actieplan 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Veerle Verhoestraete ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Brussel is beter, sneller en altijd (weekends, avonden) bereikbaar 
met de trein. 

• Circulatieplan waarin alle straten zijn opgenomen (geen straten die 
erbuiten vallen en meer verkeer moeten slikken) met overal zone 
30. 

• Er zijn voldoende alternatieve vervoersmiddelen (vb. stadstaxi’s, 
riksja’s) en fietsen wordt gepromoot. 

• Er zijn centraal en aan de rand stop- en parkeergelegenheden (vb. 
zodat er niet meer tot aan de schoolpoort moet worden gereden) en 
bij voorkeur worden die aan de rand onder grond voorzien zodat er 
geen ruimte verloren gaat. 

Wat zal je nodig hebben? • Beslissingen ism met omringende gemeenten, De Lijn, NMBS, .. 
• Overleg met werkgevers (woon-werkverkeer + innovatieve bedrijven 

rond mobiliteit aantrekken) 
• Afspraken met schoolbesturen 
• Veel moed en daadkracht 
• Studiebureaus 
• Federale en Vlaamse beslissingen (vb. salariswagens) 

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

• Alle inwoners (sommigen zijn voor, andere zijn tegen) 
• Bezoekers 
• Leerlingen 
• Werknemers 

Wat zijn de eerste stappen? • Bestaande studies samenleggen en studiebureau definitief plan 
laten opmaken, samen met omliggende gemeenten 

• Regio-overleg organiseren op bovenlokaal niveau 
• Participatie organiseren met de burgers 
• Ruimte vrijhouden voor toekomstige maatregelen door betonstop 
• Concrete maatregelen die direct ingevoerd kunnen worden doen, 

bijvoorbeeld: 
• Ambulancetraject ipv over de Plezantstraat (geen plaats om te 

passeren, verkeer stropt, bermen kapot) langs de Hofstraat 
sturen (volledig over de buslijn tot aan het ziekenhuis). 

• 2 x een autoloze zondag organiseren, over een veel grotere 
zone. 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Mobipunten: we voorzien mobipunten waar gemakkelijk van het ene naar het andere 

vervoerssysteem kan worden overgestapt. Deze worden ook belangrijke locaties voor 
deelmobiliteit, die we verder gaan ondersteunen. Het budget voor het ondersteunen van  
deelmobiliteit is 248.000 EUR.  

• Hogere fietsveiligheid rond scholen: hiervoor loopt een project, waarbij we alle 
schoolomgevingen van de basisscholen aanpakken.  

• Randparkings, al dan niet ondergronds: in 2020 stelt het bestuur een parkeerbeleidsplan op, 
dat ook een visie op randparkings zal bevatten. Het mobiliteitsplan houdt alvast de creatie 
van 3 randparkings in (aan station, aan Waasland Shopping Center / N16 en aan het nieuwe 
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ziekenhuis). Deze bestuursperiode willen we deze inplannen en indien mogelijk al twee 
uitvoeren of versterken. Ondergronds parkeren kan als het een meerwaarde is (bv. op het 
Hendrik Heymanplein), maar anders kan het ook gebundeld in parkeertorens.  
 

(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Bereikbaarheid Brussel verbeteren: hierover is Sint-Niklaas al jaren vragende partij bij de 

NMBS. Dit is ook een aandachtspunt in de vervoerregio. 
• In alle straten zone 30: in het mobiliteitsplan 2015 werd een snelheidsplan voorgesteld met 

2 zones: 30 en 50. Dit plan werd de afgelopen jaren geïmplementeerd.  
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Titel O4.7. Samenwerken aan een mooiere stad 
Meest betrokken actieplan 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Jolien De Boodt) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Werkstraf i.p.v. GAS-boete 
• Inwerpvuilbakken: vb. frietzakvorm en positieve slogans; 

sprekende/zingende vuilbak bij ingooien 
• Sensibiliseringsacties met groene motivator; ludiek via 

complimenten 
• Inzamelpunten met beloning (vb. uit te geven bij lokale handelaars; 

geveltuin winnen) 
• Toekomstbeeld: groene gevels! 

Wat zal je nodig hebben? • Milieugids  scholen 
• Motivators  vrijwilligers, … 
• Bewoners  raamspreuken 
• Beloningskes: kortingsbon, bloembollen, zaden, bedanking 

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

• Scholen en jeugdbewegingen betrekken 
• Lokale handelaars 
• Buurtcomités en buurtwerkers 
• Bewoners met ongebruikte tuin linken aan tuinliefhebbers vb. 

ouderen/zieken  tegen eenzaamheid samenwerken in een 
moestuin (bio)! 

Wat zijn de eerste stappen? • Via scholen  aanspreken 
• Oproepen via stad 
• Inzamelpunten 

o Handelaars 
o Miwa? Vuilbakken 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• De geformuleerde acties sluiten vooral aan bij het vermijden van zwerfvuil (zie ook 

actieplan 7): 
o Sensibiliseringsacties: er lopen wel al acties, maar goede ideeën hierrond (bv. 

samenwerking met lokale handelaars, zoals gesuggereerd) zijn welkom, 
o Gevelgroen: we stimuleren gevelgroen via oproepen en premies en geven zelf het 

goed voorbeeld door publieke gevels te vergroenen. 
• Inzamelpunten met beloning: de Oh-kaart kan evolueren tot een digitale stadsmunt, Oh-

munten (werktitel). Met dit project kan de stad naast het ondersteunen van de lokale 
economie ook positief gedrag waarderen. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Werkstraffen ipv. GAS-boetes: gemeenschapsdienst kan momenteel niet wettelijk opgelegd 

worden via het APR. Dit werd onderzocht in Gent en Antwerpen. Wel worden de GAS-boetes 
verhoogd en zullen de kosten voor de opruiming effectief worden doorgerekend. 

• Ludieke inwerpvuilnisbakken: we kopen vuilnisbakken die in overeenstemming zijn met het 
masterplan publieke ruimte en rekening houdend met het soort afval (bv. pizzadozen).  
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Titel O8.5. Duurzame stad: Sint-Niklaas 2100 
Meest betrokken actieplan 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij de bevolking 
Overlegtafel 23 mei 2019 – De Klavers (tafelbegeleider: Jan Verheyden) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Betere ruimtelijke ordening  anticiperen op betonstop en 
bestuderen van goede voorbeelden uit binnen – en buitenland. 

• Bestaande private groene ruimten openstellen voor iedereen. 
• Vergunningenbeleid: isolatie, groendaken, cohousing, hergebruik 

hemelwater, ontharding, … stimuleren. 
• Vergunningenbeleid: meer toezicht! Burgers duren aanspreken en 

beboeten. 
• Mobiliteit: volop inzetten openbaar vervoer en fietsen. 
• Korte keten stimuleren: biologische landbouw, boerenmarkten. 
• Duurzaam gedrag stimuleren via belastingenbeleid. 

Wat zal je nodig hebben? • Politieke moed! Een duurzame maatschappij vergt wellicht 
opofferingen 

• Aandacht voor zwakkeren in maatschappij: duurzame samenleving 
moet betaalbaar blijven. (renteloze leningen?) 

• Betere marketing naar inwoners (sensibiliseren) 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Iedereen! 
• Politiek (politieke moed) 

Wat zijn de eerste stappen? • MEER bos 
• Meer fietsstraten 
• Inzetten op controles/toezicht in vergunningenbeleid 
• Biodiverse groene ruimten (extensief groenbeheer) 
• Lokale verhardingsstop/betonstop 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• De geformuleerde acties sluiten perfect aan bij het duurzaamheidsbeleid van de stad:  

o Betere ruimtelijke ordening door goede voorbeelden uit binnen- en buitenland te 
bestuderen: in Sint-Niklaas hebben we dat 6 jaar geleden gedaan, door het 
lobbenstadmodel in te voeren. 

o Private groene ruimten open stellen: dat gebeurt dikwijls n.a.v.. een 
stadsvernieuwingsproject. 

o Vergunningenbeleid: duurzaam gedrag stimuleren doen we door premies te voorzien;  
o Mobiliteit: hierrond lopen al tal van initiatieven. 
o Korte keten: we onderzoeken of er op vaste basis een markt voor korte keten in het 

stadscentrum kan worden opgestart. De bestaande ‘Lekker Lokaal’-markt en de 
Lentemarkt breiden we verder uit. 

o En daarnaast ook nog: betonstop, groenplan, lokale voedselstrategie, ondertekening van 
het tweede burgemeestersconvenant… 

• Duurzaam gedrag stimuleren via belastingenbeleid: hierrond staan gaan expliciete acties in 
het meerjarenplan. We passen de belastingen en retributies aan in functie van het effect dat 
we beogen, bv. rond duurzaamheid (lozing afvalwater…). 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• -  
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Titel O3.7. Opvang & vrijetijdsbesteding voor kinderen met speciale noden  
Meest betrokken actieplan 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder 

uitbreiden 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Tim De Brabander) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Zorgen voor een opvang & vrijetijdsaanbod voor kinderen (en 
volwassenen) met een beperking  

Wat zal je nodig hebben? • Geschikte (bereikbare) plaats: scholen, jeugdcentra, specifieke 
instellingen (Veer, MPI Zonnneke, Vesta, Bijs,) 

• Geschikt personeel: verpleging, animatoren, vrijwilligers, 
Communicatie & promotie  

• Spelmateriaal 
• Vervoer 

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

• Personeel zorginstellingen (als trekker of coach?) 
• Oudergroepen, directies 
• Mutualiteiten  
• Stadsadministratie welzijn en cultuur vrije tijd, schepenen 

sport/cultuur en welzijn, hogere overheid  
• Jeugdbewegingen 

Wat zijn de eerste stappen? • In kaart brengen van nood en profiel 
• Partners zoeken  
• Aanbod uitwerken  
• Locatie zoeken  
• Communicatie  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• De stad heeft een regierol inzake kinderopvang. Daarnaast exploiteren we ook eigen 

kinderdagverblijven, die zich telkens specialiseren in een bepaalde niche die voor private initiatieven 
niet zo evident zijn: 

o Zo kan Pieternel zich verder ontwikkelen tot een echte buurtgerichte crèche. 
o Hermelijn wordt een natuurlijke buitencrèche en krijgt meer ruimte voor het opvangen van 

andere doelgroepen. 
o Voor Kameleon ligt de expertise op tewerkstelling van kansengroepen binnen de 

kinderopvang,  
o Driekoningen specialiseert zich in het inclusieverhaal binnen kinderopvang. 

• De nood aan opvang en vrijetijdsaanbod wordt bevraagd in diverse leeftijdscategorieën.  
• Buitenschoolse opvang:  

o Er wordt een halftijdse deskundige aangesteld om te zorgen voor een betere afstemming 
tussen buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten.  

o In de buitenschoolse opvang maken we de job aantrekkelijker door te werken met 
gecombineerde takenpakketten, door samenwerkingen aan te gaan met andere diensten (bv. 
scholen).  

o Daarnaast gaan we verder inzetten op inclusie in de opvang van schoolgaande kinderen, 
waarbij kinderen met extra zorgnoden bijkomend ondersteund worden. Er zal een extra 
teamverantwoordelijke worden aangeworven om het systeem van combinatiejobs en het 
inclusieverhaal op poten te zetten. 

(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 O3.8. We helpen elkaar 
Meest betrokken actieplan 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en 

welzijnsbeleid  
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Jan Smet ) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• De werking van de wijkagenten beter bekend, herkenbaar en 
bereikbaar maken. 

• Betaalbare woningen voor iedereen. 
• Een tussenkomst voor inwoners die hun schoolrekening niet 

kunnen betalen. 
• Mobiliteit verbeteren voor oudere bewoners die in buitenstraten 

wonen. 
• De stad moet de inwoners die niet ‘mee’ zijn met de digitalisering 

beter ondersteunen. Dat zijn niet alleen ouderen. 
• De kansenpas beter promoten. 
• Sociale kortingen voor de mensen die het écht nodig hebben. 

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

Nog te bepalen 

Wat zijn de eerste stappen? Nog te bepalen 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Werking wijkagenten: de politie zet in op een versterking van de wijkagenten, zodat ze meer 

op straat kunnen gaan en bereikbaarder worden. 
• Betaalbare woningen voor iedereen: hierop zetten we sterk in, met extra ondersteuning van 

1 miljoen EUR voor de sociale huisvestingsprojecten en de verdere ondersteuning van het 
sociaal verhuurkantoor. 

• Tussenkomst voor inwoners die schoolrekening niet kunnen betalen: die is er al, in de vorm 
van het schoolparticipatiefonds.  

• Kansenpas en sociale kortingen: we zetten de kansenpas verder. 
• Inwoners die niet mee zijn met digitalisering beter ondersteunen: dit is altijd een 

bezorgdheid van de stad in de dienstverlening, maar er staan geen specifieke acties 
hierrond in het meerjarenplan. Er wordt wel een budget voorzien om kansengroepen mee te 
krijgen in de online dienstverlening.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Mobiliteit voor oudere bewoners in buitenstraten: nog niet expliciet opgenomen in het 

meerjarenplan, maar dit zal aan bod zal komen binnen de vervoerregio. 
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Titel O8.6. Stad op maat van kwetsbare mensen 
Meest betrokken actieplan 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en 

welzijnsbeleid 
Overlegtafel 23 mei 2019 – De Klavers (tafelbegeleider: Jan Smet) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Welzijnshuizen/contactpunten op wijkniveau om de verdoken 
armoede te detecteren. Eén centraal welzijnshuis op één locatie is 
onvoldoende. Deze gedecentraliseerde centra werken 
laagdrempelig, toegankelijk en zijn gemakkelijk bereikbaar. 

• Invoeren van een ‘kindertoets’. Kindvriendelijke stad. 
• Zorgen voor verbinding (wegnemen van angst). 
• Kwetsbaarheid breed zien: in het verkeer, mensen met een 

beperking, in armoede…) 
• Inclusieve kinderopvang. Nood aan gespecialiseerde kinderopvang 

voor kinderen met een beperking. 
• Doorzetten van de ‘brede school’. 
• Subsidies aan bedrijven/organisaties die personen met een 

beperking in dienst nemen. 
Wat zal je nodig hebben? • Durf, engagement, middelen. 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Sociaal werkveld, Brede scholen. 
• Sociaal ondernemerschap. 
• Vrijetijdssector, Zorgsector. 

Wat zijn de eerste stappen? Dit werd niet besproken. 
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Kindertoets: die komt er! Alle grote projecten worden op kind- en jeugdvriendelijkheid 

gescreend. 
• Zorgen voor verbinding en kwetsbaarheid breed zien: naast kind- en jeugdvriendelijkheid 

komt er ook een programma, ‘iedereen mee’, dat precies dit voor ogen heeft. De 
bezorgdheden worden meegenomen naar de actualisering van het armoedeplan.  

• Inclusieve kinderopvang: we willen het kinderdagverblijf Driekoningen verder in deze 
richting ontwikkelen. 

• Doorzetten van brede school: we moedigen scholen aan om de transitie in te zetten naar 
een brede leer- en leefomgeving voor de kinderen, hun ouders en de buurt. Dat doen we 
door het concept brede school verder uit te werken en met een projectenfonds voor nieuwe 
initiatieven. 

• Subsidies aan bedrijven/organisaties die mensen met een beperking in dienst nemen: die 
zijn er nu al, via het departement werk en sociale economie (maar dit is geen gemeentelijke 
bevoegdheid) 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Contactpunten om verdoken armoede te detecteren: daarover is momenteel niets 

opgenomen. Het zou ook erg duur zijn om zo’n netwerk uit te rollen. Wat we wel opzetten 
samen met het Zorgpunt Waasland, zijn dienstencentra (er is net een derde bij gekomen in 
Sinaai, er komt er nog een in Nieuwkerken). We hebben ook een samenwerkings-
overeenkomst met een aantal inloopcentra (bv. Den Durpel, De Springplank, Zig Zag, 
Vrouwencentrum…). Die hebben ook rechtstreeks contact met het OCMW.  
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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 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. 
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Titel O3.9. Cultuur- en sportinfrastructuur, waaronder petanque 
Meest betrokken actieplan 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen 
Overlegtafel 7 mei 2019 – De Droomballon (tafelbegeleider: Veerle Verhoestraete) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Sportclubs willen in Nieuwkerken blijven kunnen sporten en blijven 
kunnen groeien, zonder te moeten uitwijken naar andere locaties 

• Kunnen petanquen in alle weersomstandigheden 
• De Schakel uitbreiden en renoveren zodat de vele 

jeugdbewegingen er kunnen bijeenkomen in comfortabelere 
omstandigheden en ruimte krijgen om te groeien. 

Wat zal je nodig hebben? • Veel geld 
• Overleg met gemeentebestuur 
• Plan en architect 
• Ruimte en grond 
• Meer toezichters 

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

• Sportclubs (bij voorkeur die van Nieuwkerken) 
• Scholen, jeugdbewegingen 
• Sportraad, seniorenraad, dorpsraad, jeugdraad 

Wat zijn de eerste stappen? • Kredieten voor verbouwingen nominatief opnemen in 
meerjarenplanning 

• Gebruikersonderzoek 
• Participatie, inspraak rond de plannen + toelichting door architect 

op sportraad, dorpsraad, … 
• Opvolging van de uitvoering (toezien op uitvoering zoals gepland) 

 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Sportinfrastructuur Nieuwkerken: specifiek voor Nieuwkerken zijn er investeringen in het 

sportcentrum Meesterstraat (vernieuwing kunstgras en verledding lichtinstallatie) en in 
sportcentrum De Mispelaer, één van de acht gebouwen waarvoor de stad een ESCO-contract 
zal afsluiten voor energiebesparingen te realiseren.  

• De Schakel uitbreiden en renoveren: in 2020 en 2021 geven we een infrastructuursubsidie 
van telkens 125.000 EUR aan de jeugdverenigingen van De Schakel, zodat ze hier de nodige 
werken mee kunnen financieren.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Petanquen in alle weersomstandigheden: de overdekking van petanquebanen is niet 

voorzien als actie.   
 
  



 

53 
 

Titel O4.8. Ruimer zwemaanbod 
Meest betrokken actieplan 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Tom Speleman) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Voor het grote publiek: meer recreatief zwemaanbod 
• Kinderen leren zwemmen 
• Sportclubs meer accommodatie geven 
• Een nieuw 50 m-bad binnen een ruimer sportcomplex (een overdekt 

zwembad omringd door sportfaciliteiten): dit kan je opsplitsen 
Wat zal je nodig hebben? • Goede ruimtelijke visie 

• Input sportclubs voor een goed sportbad 
• Aanbod voor doelgroepen 
• Huidig zwembad open houden als overgang 
• Bijna Energie Neutraal (BEN) gebouw: onderzoeken om energie van 

sporters op te vangen als energiebron  
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Sportclubs 
• Scholen 
• Senioren 
• Jeugd 
• Minder mobiele burgers zijn een aandachtspunt 
• Prijspolitiek in de gaten houden 
• Buurt rond de nieuwe inplantingsplaats 

Wat zijn de eerste stappen? 1. Site aanduiden: de overlegtafel vindt Puyenbeke een ideale ligging 
2. Markt aftasten en stakeholders betrekken 
3. Beheersformule kiezen 
Liefst een zo snel mogelijke realisatie! Binnen de 3 jaar beginnen 
bouwen indien haalbaar.  

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Recreatief zwemaanbod, 50 m-bad en zwemclubs meer accommodatie geven: dit is voorzien 

in het nieuwe zwembadcomplex aan Puyenbeke. Hiervoor werken we samen met een 
private partner voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van het zwembad. 

• Kinderen leren zwemmen: dit staat in de eindtermen van het lager onderwijs; door een 
ruimer zwemaanbod draagt de stad hier alvast haar steentje toe bij. 

 
(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 
• - 
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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.  

 
  



 

56 
 

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.  
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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 
• - 
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Titel O4.9. Innovatieve stad 
Meest betrokken actieplan 47. Samen een slimme stad uitbouwen 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider: Jan Smet) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Mee evolueren met de mogelijkheden die de nieuwe technologieën 
bieden: glasvezelnetwerk uitbouwen, wifi buiten de stadskern… 

• Betere verkeerssturing door meting en monitoring. 
• Aanleg warmtenetten in inbreidingsgebieden. 
• Overal laadpunten voor elektrische wagens. 
• Duurzaam energiebeheer met de stad als voortrekker. 
• Vergroening van het openbaar vervoer. 
• Deelfietsen, deelsteps… 
• Uitbreiding van het onderwijsaanbod in de hogeschool en 

specialisatie. 
Wat zal je nodig hebben? • Ideeën van start ups. 

• Budget/subsidies. 
• Coördinatie/regie door het stadsbestuur (schepen van innovatie) en 

structureel aanpakken. 
Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Onderwijs 
• Bedrijfsleven / Startups. 
• De Lijn 
• Nutsmaatschappijen 
• Koepels van bedrijven (Unizo, VOKA, VBO, Confederatie Bouw…) 

Wat zijn de eerste stappen? • Beleidsverantwoordelijkheid, structuur aanbrengen; 
• Innovatiemanager (en team). 

 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Mee evolueren nieuwe technologieën: hierop wil de stad zeker inzetten, maar we moeten de 

keuzes weloverwogen maken. 
• Mobipunten: we voorzien mobipunten waar gemakkelijk van het ene naar het andere 

vervoerssysteem kan worden overgestapt. Deze worden ook belangrijke locaties voor 
deelmobiliteit, die we verder gaan ondersteunen. Het budget voor het ondersteunen van  
deelmobiliteit is 248.000 EUR.  

• Mobiliteitsoplossingen: we gaan een project op poten zetten, een marktplaats voor 
mobiliteit, waarbij we bedrijven die op zoek zijn naar mobiliteitsoplossingen enerzijds en 
aanbieders van mobiliteitsoplossingen anderzijds samen brengen. Dit moet resulteren in 
een aantal producten waarbij werknemers (maar ook de ruime bevolking) hun 
verplaatsingen op een vlotte en duurzame manier kunnen organiseren. Hiervoor wordt een 
totaal investeringsbudget van 250.000 EUR ingeschreven.  

• Digitale verkeerssturing via betere parkeergeleiding: maakt deel uit van parkeerbeleidsplan 
2020 

• Warmtenetten: een warmtezoneringsplan is momenteel in opmaak in samenwerking met de 
provincie Oost-Vlaanderen 

• Laadpunten: worden verder uitgerold in samenwerking met FLuvius, nadien wordt dit 
geëvalueerd, wegens eerder beperkt succes.  

• Energiebeheer openbaar vervoer: de stad onderhandelt hiervoor bij De Lijn, in het kader van 
een circulatiemaatregel op de Grote Markt.  

• Deelfietsen: we onderhandelen met Blue Bike voor een bijkomende hub 
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• Deelsteps: momenteel wordt een visie uitgewerkt. Een partner wordt geselecteerd tegen het 
voorjaar van 2020. 

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Uitbreiding onderwijsaanbod hoger onderwijs: dat wil de stad ook, maar hiervoor is de stad 

aangewezen op de onderwijspartners, die deel uitmaken ban grote associaties.  
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Titel O2.4. Inspraak en communicatie 
Meest betrokken actieplan 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak 
Overlegtafel 28/04/2019 - Stadsgesprek op Hapje! Klapje! 3.0  

(tafelbegeleider: Silke van Strubarq) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

● Een plek creëren waar we zonder afspraak naartoe kunnen met 
onze ideeën/vragen/meningen → meldpunt 

Wat zal je nodig hebben? ● meer informatie over verschillende stadsdiensten: waar moeten we 
zijn en bij wie? 

● Duidelijkheid: in gemakkelijke taal + in thema’s communiceren, niet 
alles door elkaar → zowel om mensen uit te nodigen als achter bij 
feedback of opvolging 

● stad moet terug communiceren en opvolging geven aan wat er 
gebeurt met de inspraak 

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

● de stad, bestuur, stadsdiensten 
● volk van Sint-Niklaas: zowel Sint-Niklazenaars als mensen van 

opvangcentrum: in dialoog gaan! 
Wat zijn de eerste stappen? Wordt later bepaald.  
 
Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Open meldpunt: met ingang van januari 2020 wordt het vernieuwde meldpunt gelanceerd, 

binnen de pas opgerichte klantendienst. Hier kan je met al je vragen terecht.  
 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O2.5. Hoe aan inspraak doen? - methodieken 
Meest betrokken actieplan 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak 
Overlegtafel 28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje!Klapje! 3.0 

(tafelbegeleider: Katrien Van Moer) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

● waaier aan methodieken om aan inspraak te doen voor 
verschillende doelgroepen! 
o moeten uitleenbaar zijn voor verenigingen, vrijwilligers,...  
o eenvoudig in gebruik!  

Wat zal je nodig hebben? ● mooi aantrekkelijk aanbod en budget 
● goede coördinator en deelnemers 
● bereikbare plaatsen 
● bestuur dat wil luisteren 
● Voorbeelden methodieken: 

o Hapje!Klapje! + bijhorend materiaal 
o mobiele babbelbox (zoals bij Man bijt Hond) 
o namiddag-programma voor senioren 
o aandacht trekken en mensen aanspreken in publieke ruimte 

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

● geïnteresseerden 
● inspraak coördinator 
● bestuur 
● verenigingen en vrijwilligers die de methodieken kunnen gebruiken 

Wat zijn de eerste stappen? ● coördinator die mobiliseert 
● methodieken/handleiding uitwerken 

 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Participatie: de stad wil zeker inzetten op vernieuwende vormen van participatie en wil 

hiervoor ook de nodige expertise uitwisselen. Het budget voor participatie wordt 
verdubbeld en de personeelsinzet wordt opgetrokken van een halftijdse naar twee voltijdse 
medewerkers. In 2 pilootbuurten wordt gebiedsgericht werking opgestart.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• - 
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Titel O4.10. Samen stad maken 
Meest betrokken actieplan 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak 
Overlegtafel 11 mei 2019 – Walburg (tafelbegeleider:  Blerina Kamberi) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Inspraak 
• Communicatie over verschillende veranderingen/plannen in de 

stad. De burger wilt geïnformeerd zijn. 
• Een aanspreekpunt bij het stad voor participatie (moet gekender 

zijn) 
• Plaatsen waar je met participatie aan de slag kan gaan. 
• Een betere website 

Wat zal je nodig hebben? • Project en proces begeleiding vanaf de start die iedereen betrekt 
• Dit op een laagdrempelige manier. (iedereen moet kunnen 

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

• Burgers/bewoners 
• Stakeholders  

Wat zijn de eerste stappen? • Alle communicatie moet transparant zijn. 
• Je moet het op de verschillende kanalen vinden. Op maat van de 

burger. 
 

Bespreking  
 
Hoe we hierop inzetten in het meerjarenplan 
• Inspraak en participatie: met ‘Het stadsgesprek’ bewijzen we dat we meer aandacht willen 

besteden aan participatie. Het budget voor participatie wordt verdubbeld en de 
personeelsinzet wordt opgetrokken van een halftijdse naar twee voltijdse medewerkers.  

• Communicatie over veranderingen in de stad: we lichten onze externe 
communicatiekanalen, zoals de Stadskroniek en de stadstv, door.  

 
(Nog) geen overeenkomst met meerjarenplan 
• Een betere website: de website is eigenlijk nog maar pas vernieuwd. Het is wel de bedoeling 

dat de projecten van het nieuwe bestuur er binnenkort een meer prominente plaats op 
zullen krijgen.  

 
 


