Zoalig
Sinnekloas

Samen maken we
de stad van morgen!

SINNEKLOAS
ZOALIG
ACTIES EN PLANNEN
VOOR SINT-NIKLAAS
IN 2020–2025

SINNEKLOAS
ZOALIG
In deze brochure vind je 20 redenen waarom Sinnekloas zoalig
is. De eerste tien komen uit de visie die het stadsbestuur heeft
uitgeschreven voor de toekomst van onze stad, onder het thema
‘Samen maken we de stad van morgen’.
Op de achterkant staan nog tien andere redenen, waarom Sinnekloas ook nu al zoalig is. Je zal ze wellicht herkennen en zeker zelf
nog kunnen aanvullen.
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Nieuw beleid
voor Sint-Niklaas

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

Van beleidsprogramma naar
acties

Het beleidsprogramma stelt doelstellingen voorop rond zowat alle
aspecten van het samenleven en de dienstverlening in onze stad.
De voorbije maanden hebben het bestuur, de stadsadministratie
én de bevolking samengewerkt om de beleidsdoelstellingen te vertalen naar concrete acties. Voor de inwoners gebeurde dat in het
voorjaar 2019 via de stadsgesprekken, waar niet minder dan 2.000
Sint-Niklazenaren aan deelnamen.
Een greep uit deze acties vind je op de volgende pagina’s, ingedeeld per beleidsdoelstelling en geformuleerd als een reden
waarom Sinnekloas zoalig is. Een uitgebreider overzicht, met
cijfers, staat op www.sint-niklaas.be/stadvanmorgen.

Vijf werven en
zes programma’s

De komende jaren willen we het uitzicht van onze stad ten gronde
veranderen. We investeren in straten en pleinen en in spraakmakende nieuwe gebouwen. Daarbij zijn er vijf ‘werven’ die we extra in
de schijnwerpers zetten: de herinrichting van de Grote Markt en het
Hendrik Heymanplein, de uitbouw van de site Heistraat en van het
sport- en recreatiepark Puyenbeke en de versterking van de deelgemeenten. Deze projecten dragen in de brochure het label werf .
Daarnaast zal je hier en daar lezen dat een bepaald thema extra
focus krijgt: daarvoor wordt een speciaal programma opgezet.
Het zijn participatie, stadspromotie en innovatie, iedereen mee, veilig en leefbaar Sint-Niklaas, klimaat en kind- en jeugdvriendelijkheid – met niet alleen acties rond vrije tijd, veilige open ruimte en
betrokkenheid, maar ook rond het opzetten van een beleid om kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie alle kansen te geven.
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Sint-Niklaas heeft heel wat troeven. Op wandelafstand vind je
zowat alles wat een stad aantrekkelijk maakt: onderwijs,
vrijetijdsaanbod, evenementen,
zorgvoorzieningen, dienstverlening en bedrijven.
Wij willen deze troeven beter
uitspelen en daardoor de aantrekkingskracht van de stad vergroten. Sint-Niklaas een eigen
gezicht geven, daar gaat het om.
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EEN GREEP UIT DE ACTIES

DE UITDAGING

GROEIENDE
CENTRUMSTAD
ZIJN

We geven Sint-Niklaas ‘een smoel’
focus
door sterk in te zetten op stadspromotie, via de aanwerving van
stadspromotie
een manager stadsmarketing,
en innovatie
extra werkingsmiddelen, eigentijdse communicatiekanalen, de omvorming van
stadstelevisie naar een modern en professioneel
videobeleid en een grondige vernieuwing van de
Stadskroniek, die in januari 2020 aan de 50ste jaargang begint.
We willen de kinderen en jonfocus
geren aan onze stad binden met
kind- en jeugdeen beleid op maat van de jeugd.
Sint-Niklaas werd enkele jaren
vriendelijkheid
geleden al eens verkozen tot de
‘vetste jeugdstad van Vlaanderen’ en dat willen we
zo houden. Om de strategie hierrond uit te werken
en kind- en jeugdvriendelijke projecten op te starten komt een voltijdse coördinator in dienst.

e

Met de organisatie van sterke evenementen zetten
we Sint-Niklaas op de kaart. De speerpunten blijven
de Vredefeesten, Stad van de Sint, Sint-Niklaas wintert en Sint-Niklaas zomert. Maar op de planning staat
ook een Euromarkt in 2021 en 2024 en een extra topsportevenement. We maken bovendien een analyse
van bestaande evenementen vanuit de vraag: wat kan
anders of beter? We optimaliseren de 11 julivieringen,
waarbij het foorfeest en de kermissen aan deze viering
gekoppeld worden.

Wanneer de stad het voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project het Land van Reynaert opneemt,
zetten we een waaier aan evenementen op, waaronder een Reynaertmassaspel.
De stad Sint-Niklaas wordt de motor van een nieuwe
dynamiek onder de Europese stedenverzustering.
De Noord-Zuidwerking krijgt een nieuwe benadering.

Het toeristisch infokantoor in de nieuwe stadhuisvleugel wordt een kwaliteitsvolle, creatieve ruimte
met belevingselementen, zodat de bezoeker het toeristisch infokantoor op een interactieve manier kan
ontdekken. Blikvanger van de nieuwe vleugel wordt
de mooie receptiezaal, die garant zal staan voor een
stijlvol onthaal. We verruimen ook het aanbod aan
stadspromotiegeschenken en gadgets.

De Sint-Niklazenaar wil fier kunnen zijn op zijn
stad. Dat kan door de uitstraling van de stad te
versterken en door publiek naar Sint-Niklaas
te trekken. Kinderen en jongeren zijn op zoek
naar eigen plekjes en vragen om betrokken
te worden.

-

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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02
DAT IEDEREEN ZICH
HIER THUIS EN
VEILIG VOELT
DE UITDAGING
In Sint-Niklaas bouw jij je leven uit. We willen onze stad daarom verder laten uitgroeien tot een warme stad, waar iedereen zich thuis
voelt. Een stad ook waar mensen zich betrokken voelen en zorg dragen voor elkaar.
Dat vraagt een veelzijdige aanpak, gericht op het verhogen van de
levenskwaliteit op alle vlakken. Daarbij hebben wij onder meer oog
voor welzijn en gezondheid, verkeersleefbaarheid, diversiteit in de
samenleving en het algemeen veiligheidsgevoel.

EEN GREEP UIT DE ACTIES
Om overlast en onveiligheid actief te bestrijden ligt de nadruk op de versterking
van de wijk- en verkeerspolitie. De nodige middelen worden voorzien om het
aantal personeelsleden van ons politiekorps minimum op te trekken naar 190.
Ook de veiligheid in de stadsgebouwen wordt verbeterd.
De 24 urenpermanentie die de Hulpverleningszone Waasland voorziet in de
brandweerpost Sint-Niklaas in de Nijverheidsstraat wordt bestendigd.
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Voor het voorkomen van overlast hanteren wij een interdisciplinaire aanpak. Diensten gaan
veiligheid en
samenwerken om de openbare
leefbaarheid
netheid, groene kwaliteit en de
leefbaarheid in de straten te verhogen. Hiervoor wordt
het machinepark uitgebreid.

focus

Als scholenstad hechten we veel belang aan verkeersveiligheid. De omgeving van elke basisschool krijgt
daarom een verkeersveilige herinrichting op maat.
We werken samen met onze buurgemeenten aan een
verbod op doorgaand vrachtverkeer en voeren een
doortastend handhavingsbeleid.
Ook voor het bestemmingsvrachtverkeer komt er een
plan van aanpak. We bekijken hoe we de impact van
dit verkeer kunnen beperken door het opzetten van
een stadsdistributienetwerk.
We zetten in op gebiedsgericht werken en organiseren daarom de dienstverlening meer en meer op
wijkniveau, in samenspraak met de inwoners. In het
kader van het dierenbeleid richten wij drie extra hondenuitloopweides in.
We ontwikkelen Sint-Niklaas als diverse, toegankelijke
en leeftijdsvriendelijke stad en zetten daarvoor een
nieuw diversiteitsprogramma op. Voor de realisatie
van een leeftijdsvriendelijke gemeente werken we
samen met het middenveld, Zorgpunt Waasland en

andere zorgaanbieders. We maken mantelzorg toegankelijker, bijvoorbeeld door een vereenvoudiging
van de aanvraagprocedure voor een premie.
Samen met LOGO Waasland zetten we verder in op
het project ‘gezonde gemeente’. We hanteren de
‘European Disability Card (EDC) om de toegang te
bevorderen van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.
De stad zal een regierol opnemen om de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en we verhogen het aanbod via de opstart van
een eerstelijnspunt voor psychische hulp. Er komt een
TEJO-huis, waar jongeren tussen 10 en 20 jaar anoniem en gratis terecht kunnen voor therapie.
We bouwen met het Zorgpunt Waasland een nieuw
woonzorgcentrum in Nieuwkerken en pakken tegelijk de hele omgeving aan.
In Sint-Niklaas is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Daarom gaan we actief sensibiliseren naar
verschillende doelgroepen. We werken verder aan
een goed beleid rond vluchtelingen en behouden de
buurtstewards om bepaalde doelgroepen van nabij te
begeleiden.

Buurten waar iedereen zich thuis
voelt, zijn een echte bekommernis voor de bevolking. Dat kan
onder meer door buurtwerking,
seniorenzorg en meer begrip
en verdraagzaamheid in de
stad. Ook het aanpakken van
de verkeersveiligheid is een
belangrijk aandachtspunt.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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03
VERDER
ONTWIKKELT EN
VERGROENT
DE UITDAGING

EEN GREEP UIT DE ACTIES

We streven naar een zo goed mogelijke afstemming van de behoeften
in onze samenleving met de beschikbare ruimte. Denk maar aan groen,
wonen, handel, bedrijven, sport …

We maken een Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas ter vervanging van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan uit 2006. Het lobbenstadmodel is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe plan. Daarbij worden
‘stedelijke lobben’ ontwikkeld op de belangrijke weginfrastructuur. Tussen de lobben
komen groenblauwe vingers, die de stad
voorzien van zuurstof, water en verkoeling.

Aangename groene woonkernen en
het landelijk karakter van het buitengebied zijn een prioriteit.

Voor de wijk Groot Kloosterland en voor
de campus Moeland – Lodewijk De Meesterstraat werken we een nieuwe visie uit, in
overleg met de bewoners en alle partners.
Een projectcoördinator zal de stadsontwikkelingsprojecten in goede banen leiden met
de bedoeling om alle ontwikkelingskansen
maximaal te benutten.
We realiseren de lopende woonprojecten
De Vakschool en Paterssite, waar de Heilig
Hartkerk een nieuwe bestemming krijgt als
gemeenschapsruimte.
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Het Hendrik Heymanplein sluit aan bij de Grote
Markt en wordt een trekpleister in onze stad. Centraal
op het plein staat de bibliotheek van morgen. Een aantrekkelijk groen plein biedt ruimte voor ontmoeten, horeca en zachte
weggebruikers. Onder de grond is voldoende parkeerruimte
beschikbaar. Een centrumsupermarkt bedient bewoners en
bezoekers van de stadskern.

werf

We bouwen een sterker en kwaliteitsvol woonbeleid uit. We
ondersteunen de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
bij de realisatie van duurzame nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het woonbeleid wordt uitgestippeld en bewaakt door
een task force wonen. Twee medewerkers gaan zich exclusief
toeleggen op het woningkwaliteitsbeleid. Het woon- en energieloket gaat zich nog meer toeleggen op informatie, advies en
begeleiding.

Inwoners vragen meer sociale woningen
en actieve promotie van nieuwe woonvormen zoals cohousing. Meer groen
en bossen staan bovenaan de agenda,
in het bijzonder bij de jongeren. De verkeersafwikkeling in de dorpskernen is
een pijnpunt in de deelgemeenten.

Een nieuwe bouwcodex bundelt en actualiseert alle bestaande
richtlijnen en verordeningen.
In elke stedelijke lob en in elke deelgemeente zorgen we voor
een buurtbos. Daarnaast ontwikkelen we het stadsbos Puitvoet
verder. In totaal gaat het om vier uitbreidingen en vijf nieuwe
bossen.
We bouwen aan een tragewegennetwerk, onder meer door de
heropening van trage wegen voor het publiek.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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04
GEZELLIGE,
PROPERE EN LEEFBARE
BUURTEN
DE UITDAGING
Propere en aangename buurten,
straten en pleinen zijn belangrijk voor iedereen, bewoners en
bezoekers. Het stadsbestuur is
verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het
openbaar domein. Maar ook de
burger moet zijn rol opnemen.
We zoeken nieuwe vormen van
samenwerking om de betrokkenheid van de buurtbewoners bij hun leefomgeving te
versterken.
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EEN GREEP UIT DE ACTIES
We vernieuwen en onderhouden het openbaar
domein vanuit een globale visie, vastgelegd in het
masterplan publieke ruimte. Zo voorkomen we
wildgroei en dagjesbeleid.
We trekken een groot budget uit voor kwaliteitsvolle stadsvernieuwingsprojecten, zoals de realisatie van een winkelwandellus in de stadskern, de
herinrichting van het Hendrik Heymanplein en de
Elisabethwijk en de vergroening van het Stationsplein. Nieuwkerken krijgt een nieuw dorpsplein
met plaats voor ontspanning en ontmoeting, een
nieuwe jeugdsite op de Schakel en een nieuw
woonzorgcentrum.

Om leegstand tegen te gaan maken we gebruik
van het sociaal beheersrecht. De stad kan daardoor
woningen, die minstens twee jaar leeg staan of
onbewoonbaar zijn, in beheer nemen en verhuren
als sociale woning. Braakliggende terreinen worden tijdelijk ingevuld met bloemenweides, groen
of stadslandbouw.
Om een asbestveilige stad te worden gaan we
samenwerken met MIWA. We gaan bewoners helpen met een asbestinventaris van hun woning en
we bieden samenaankoopformules voor leidingisolatie, vloerbedekking en dakvervanging aan. Om
dit alles in goede banen te leiden stelt MIWA een
asbestcoördinator aan.

Bijzondere aandacht krijgt de Grote
Markt, als uithangbord van onze stad.
De markt wordt meer dan ooit een uniek trefpunt,
als kwalitatieve groene ruimte, met veel plaats voor
zachte weggebruikers, ontmoeting, beleving en
toffe evenementen.

werf

De eigenheid en het karakter van de
deelgemeenten willen we behouden en
versterken.

werf

Ook vergroening en belevingsruimtes zijn een
prioriteit, onder meer door het aanplanten van
bomen, het ontharden van oude wijken, aanleg
van gevelgroen, vergroenen van speelplaatsen
en de verdere uitbouw van buurtspeelplekken.
In het stadshart komt er jaarlijks een pop-up
zomerspeelplek en we zetten ons in de markt
als echte speelstad.

Het vergroenen van pleinen in het
stadscentrum staat met stip op één.
De Grote Markt is daarbij de blikvanger. Jongeren vragen meer kleur op
straat. De deelgemeenten schuiven
de aanpak van specifieke sites naar
voor: De Klavers en De Kouter in Belsele, ter Beke in Sinaai en de toegang
tot het dorp in Nieuwkerken.

We maken middelen vrij voor het vernieuwen van het straatmeubilair. Om het
onderhoud van het steeds groeiend openbaar domein te kunnen bolwerken wordt,
waar mogelijk, de omslag gemaakt naar
natuurlijk groen. Dat is minder arbeidsintensief. We gaan daarvoor samenwerken
met vrijwilligers uit de buurt en voorzien
de nodige ondersteuning.
ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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05
BEREIKBARE EN
FIETSVRIENDELIJKE
STAD

DE UITDAGING

EEN GREEP UIT DE ACTIES

Mobiliteit is een belangrijk thema
voor een stad met meer dan 75.000
inwoners. We zetten dan ook volop
in op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
We stimuleren verplaatsingen te
voet, met de fiets en het openbaar
vervoer, maar willen de stad ook
bereikbaar houden voor bestemmingsverkeer. We willen Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en
wandelstad.

Het wandelnetwerk krijgt verder vorm
via zachte doorsteken, goede voetverbindingen en het openstellen van trage
wegen.
Om van Sint-Niklaas een echte fietsstad
te maken gaan de inspanningen omhoog.
Een combinatie van rioleringswerken
en fietsfondsdossiers zal ervoor zorgen
dat gans het zuiden van de stad nieuwe,
veilige fietsinfrastructuur krijgt (Dendermondse Steenweg, Industriepark-West,
Puitvoetstraat, Hoge Heerweg, Industriepark-Noord, Hoogkamerstraat, Eigenlo en
Houten Schoen). We gaan samen met de
provincie de F4-fietsroute achter het station voltooien met onder meer een fietsbrug en een aansluiting op het kruispunt
Driekoningen. Daarna wordt het fietspad
naar Hulst verbreed. Het budget voor de
aanpak van fietsinfrastructuur en voetpaden verdubbelt.
Binnen de vervoerregio Waasland bouwen we een openbaar vervoersnetwerk
uit met een sterk kernnet van en naar
Sint-Niklaas.

12

We promoten groene en deelmobiliteit door de inrichting van
‘mobipunten’, herkenbare plekken met een divers aanbod aan
vervoersmogelijkheden. De taxisector krijgt ondersteuning
voor de versnelde omschakeling naar elektrische voertuigen en
we stimuleren het gebruik van deelfietsen. We ondersteunen
een mobiscan in twee industriezones om ondernemingen en
hun werknemers te helpen een omslag te maken naar meer
duurzame vervoervormen.
We maken budget vrij om het circulatieplan verder gefaseerd
uit te voeren. Daardoor weren we sluipverkeer uit de woonwijken.
Om de stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar te houden,
zetten wij een parkeerbeleidsplan op punt. Een modern verkeersinformatie- en managementsysteem maakt daar deel van
uit. Dit laat ons toe verkeersstromen te sturen en parkeerruimte
beter te benutten. Bij de herinrichting van de Grote Markt voorzien we een bijkomende in- en uitrit voor de parking en er
komen vijf nieuwe buurtparkings.
De parkeerdienst van de stad gaat zich toeleggen op toezicht
op het openbaar domein. Daarmee zetten wij versterkt in op
het bestrijden van allerlei vormen van overlast, zoals hinderlijk
of gevaarlijk parkeren, sluikstorten en vandalisme. Voor het parkeertoezicht zelf en de dienstverlening in de mobiliteitswinkel
wordt een externe partner gezocht.

Het aanvragen voor inname openbaar domein en voor het plaatsen van
verkeersborden wordt vereenvoudigd.
De realisatie van de oostelijke tangent, de nieuwe verbindingsweg tussen de E17 en de N70 langsheen de
spoorlijn naar Temse, ligt in handen
van het Vlaams gewest. Het stadsbestuur voorziet de nodige middelen
voor studieopdrachten of begeleiding.

De vraag naar goede voorzieningen
voor fietsers staat centraal. Ook de uitbouw van het openbaar vervoer komt
regelmatig aan bod, onder meer voor
de bereikbaarheid van de deelgemeenten. Bij ingrepen in de verkeerscirculatie wordt er gepleit om te werken met
proefperiodes.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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06
KLIMAATNEUTRALE
STAD
DE UITDAGING
Het klimaat is een heet hangijzer dat we allesbehalve uit de weg gaan. Samen
met burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen gaan we de uitdaging
aan om onze broeikasgassen tegen 2030 te verlagen met 40% en onze stad
voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

EEN GREEP UIT DE ACTIES
We ondertekenen het Burgemeestersconvenant 2030, binnen het intergemeentelijk kader van Waasland Klimaatland. Hiermee onderschrijven we de
ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40% tegen
2030, ten opzichte van 2011.

focus
klimaat

Om deze doelstelling te bereiken sluiten we partnerschappen af voor gerichte acties rond
afgebakende werkdomeinen, zoals renovatie van gebouwen en duurzame mobiliteit. We
zetten ook verder in op klimaatprojecten van de eigen diensten, zoals het energiezuinig
maken van de openbare verlichting, en we verduurzamen ons wagenpark. Waar mogelijk, wordt het aantal voertuigen afgebouwd en het gebruik van de fiets gestimuleerd voor
korte verplaatsingen. De mogelijkheid van autodeelsystemen wordt ook onderzocht.
De hoeveelheid huishoudelijk afval is aanzienlijk gedaald door de invoering van het diftarsysteem. Om het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook in een aantal flatgebouwen in
te voeren worden op verschillende locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst met
individuele verrekening. Met een doorgedreven sorteerbeleid geven de stadsdiensten het
goede voorbeeld inzake afvalbeheer.
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De stad verzorgt de ophaling van
de P+MD fractie tot het einde van
het lopende contract in 2021. Daarna
zal ook voor deze fractie ingestapt
worden in het contract van MIWA.
De betrokken personeelsleden worden ingezet om straten en pleinen
proper te houden.
Voor de gebouwen van stad en
OCMW ontwikkelen we een visie en
actieplan voor de evolutie naar een
duurzaam en betaalbaar beheer.
Het uiteindelijke doel is een kleiner
gebouwenpatrimonium, met gebouwen die functies clusteren en waarvan het beheer zo eenvoudig mogelijk
is. Verder sluiten we met gespecialiseerde firma’s energieprestatiecontracten af om energiebesparingen in
onze gebouwen te realiseren.
Het neogotische stadhuis wordt gefaseerd gerestaureerd en ook voor de
renovatie van het techniekhuis is een
budget voorzien.
In 2018 kocht het OCMW een
bedrijfspand met loods gelegen in de Heistraat 135, naast de gebouwen van de kringwinkel en het opleidingsen oriënteringscentrum (OCC). Deze site
wordt de spil van activering, essentieel
element in armoedebestrijding. Zo komt
er een sterk uitgebreid huis voor sociale
economie en een nieuw opleidingscentrum en een knooppunt voor innovatie,
re- en upcycling, circulaire economie en
innovatief ondernemen. Tegelijk wordt de
omgeving ingericht als groene ruimte waar
ontmoeting en beleving centraal staan.

werf

Om het water in de beken en grachten
op ons grondgebied te zuiveren, blijven
we een strakke planning hanteren voor de
rioleringsprojecten. De komende jaren
staan er ruim twintig projecten op stapel.
Nog in het kader van het actief waterbeleid zetten we in op het ontharden van
bestaande verhardingen en op bovengrondse waterbuffering.

De bevolking wil een propere stad en kiest ook
bewust voor een duurzaamheidsbeleid, met
daarbij wel de bezorgdheid over de betaalbaarheid daarvan.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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07
GELIJKEKANSENBELEID
VOOR IEDEREEN
EEN GREEP UIT DE ACTIES
We bekijken hoe we onze kinderopvang betaalbaar kunnen
maken voor elke ouder, onder andere door na te gaan of de kansenpas en het schoolparticipatiefonds ook kunnen toegepast
worden voor kinderopvang voor baby’s en peuters.

DE UITDAGING
Iedere Sint-Niklazenaar heeft
recht op een menswaardig
bestaan. Om armoede tegen
te gaan en uitsluiting te voorkomen moeten we als stad
inzetten op zoveel mogelijk
domeinen, zoals kinderopvang, onderwijs en tewerkstelling. Gelijke kansen geven aan
onze inwoners houdt in dat we
armoede, diversiteit en toegankelijkheid in elk beleidsdomein centraal stellen.

De infrastructuur van de stedelijke kinderdagverblijven Pieternel
en Hermelijn wordt uitgebreid en gerenoveerd.
Voor de buitenschoolse opvang staat een betere afstemming
van de buitenschoolse activiteiten voorop. Verder bevragen we
de nood aan opvang en vrijetijdsaanbod in diverse leeftijdscategorieën om een gericht aanbod te kunnen uitbouwen. De job in
de buitenschoolse opvang wordt aantrekkelijker gemaakt door
te werken met gecombineerde takenpakketten. Kinderen met
extra zorgnoden krijgen bijkomende ondersteuning. Het Mispeltje verhuist en krijgt een nieuw gebouw.
Binnen de werking van het Huis van het Kind zetten we verder
in op gezinsondersteuning. Via projectwerking wordt gezinsarmoede bestreden. De trajecten voor kinderen en jongeren met
leer- en gedragsmoeilijkheden krijgen uitbreiding. De aanpak
van deze noden wordt ondersteund door de aanwerving van
nieuwe deskundigen.
De infrastructurele problemen van het Huis van het Kind worden
aangepakt. Uitwijken naar een andere locatie is een optie.
Om werk te maken van gelijke onderwijskansen voorzien we bijkomende middelen voor het schoolparticipatiefonds en versterken we het team brugfiguren.
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Met het project ‘brede school’ zetten we in op een
brede leer- en leefomgeving voor kinderen en met
het programma ‘bewegen op school’ krijgen kinderen
met overgewicht extra aandacht.
Vanuit de vaststelling dat steeds meer inwoners te
kampen hebben met overmatige schuldenlast zetten
we een project op om jongeren te leren budgetteren.
De nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang op site
De Klavers in Belsele en de uitbreiding van stedelijke
basisschool Gavertje Vier wordt verder gerealiseerd.
Bij de dorpskernvernieuwing in Nieuwkerken is buitenschoolse opvang voorzien voor 75 kinderen.
We richten een projectgroep sociaal wonen op om
het aandeel sociale en betaalbare woningen in onze
stad te verhogen. Daarbij gaan we de middelen voor
sociale huisvesting op een slimme manier aanwenden
door strategische gronden of panden aan te kopen.
Kwetsbare inwoners zullen we gericht sensibiliseren
en begeleiden in functie van duurzaam en kwaliteitsvol wonen. Daarvoor wordt een woonbegeleider aangesteld.

Het aantal noodwoningen wordt opgetrokken naar 25.
De huidige noodwoningen laten we volledig renoveren. Ook hiervoor is extra begeleiding voorzien.
We pakken de versnipperde hulp- en dienstverlening
voor kwetsbare inwoners aan en stellen een integrale
benadering voorop. Daarom bundelen wij de krachten met alle partners en zetten nieuwe samenwerkingsverbanden op. In het beleid rond een geïntegreerd breed onthaal van nieuwkomers werden al de
eerste stappen gezet.
Het budget van het leefloon en aanvullende steun wordt opgetrokken en
iedereen we stellen een nieuw armoedeplan op,
samen met het middenveld. Alle conmee
crete acties en projecten worden beoordeeld op hun effect op armoede.

focus

We onderzoeken welke premies of toelagen automatisch kunnen verlengd of toegekend worden.
We willen aan zoveel mogelijk rechthebbenden de
Kansenpas aanbieden, indien mogelijk door rechten
automatisch toe te kennen. Daarbij verhogen we het
budget voor de kansenpas.
Om waardevolle initiatieven vanuit het welzijnsmiddenveld mogelijk te maken verruimen we het projectenfonds welzijn.
De stad is in welzijnsbeleid vaak pionier in Vlaanderen. Daarom willen wij er actiever over communiceren.

Er zijn concrete vragen voor betaalbare
kinderopvang, specifiek ook voor kinderen met speciale noden. Algemeen
klinkt er doorheen de gesprekken een
bezorgdheid voor mensen die het
moeilijk hebben: we moeten elkaar
helpen en de stad wordt het best
ingericht op maat van kwetsbare
mensen.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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08
INNOVATIEF EN
DUURZAAM
ONDERNEMEN

DE UITDAGING
We zetten in op een ondernemersvriendelijk klimaat en
stimuleren innovatieve en
duurzame bedrijfsvoering.
De economie vergt een
goede
voorzieningenstructuur met volop werk
voor lager-, midden- en
hogeropgeleiden.
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EEN GREEP UIT DE ACTIES
We nemen onze regierol inzake tewerkstelling verder op en organiseren structureel overleg met partners als VDAB, Voka en Bepasin. Samen met sectorfondsen, lokale bedrijven en het Wijk-Werken (vroegere PWA-stelsel) ondersteunen
we werkgelegenheidsbudgetten.
Vanuit maatwerkbedrijf Den Azalee zetten we verder in op activeringstrajecten van zwakkere doelgroepen. Zo komt er een atelier om meubelen en huisraad te herstellen. Vrijwilligerswerk krijgt ondersteuning. Voor de uitbouw van
diverse activeringstrajecten komen er vijf nieuwe medewerkers in dienst.
Een ruimtelijk-economische studie moet er toe leiden dat de stad ruimte
kan reserveren voor nieuwe en bestaande vormen van economie en dat het
aantrekkelijker wordt om te ondernemen in Sint-Niklaas, zowel voor nieuwe
investeerders als voor de huidige bedrijfsleiders.
Op een marktplaats mobiliteit brengen we vraag en aanbod rond mobiliteitsoplossingen samen. We stimuleren ondernemerschap bij jongeren
en realiseren online dienstverlening op maat van de Sint-Niklase ondernemer via een digitaal ondernemersloket.
Met een nieuw horeca- en detailhandelsplan versterken we het commercieel weefsel in de stadskern. We behouden de kernversterkende
premies voor de handelszaken en werven een deskundige economie
aan om volop te kunnen inzetten op een ondernemersvriendelijk
klimaat.
We bekijken de mogelijkheid om een markt voor ‘korte keten’, de
kortste weg van boer tot bord, in het stadcentrum op te starten. Via
premies ondersteunen wij het milieu-, natuur- en landschapsbeheer. We promoten eerlijke handel en streekproducten en stimuleren duurzaam consumeren en collectief gebruik.

Er moet worden ingezet op een goede aansluiting tussen de
scholen en de arbeidsmarkt. Bij de beleidsacties om het ondernemerschap in onze stad te stimuleren, mogen de deelgemeenten niet uit het oog verloren worden.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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DE UITDAGING

De volgende jaren willen we nog meer mensen naar cultuur brengen en nog
meer cultuur naar de mensen brengen. Daarvoor hebben wij sterke troeven
in handen met de twee academies, de bib, de musea, het cultuurcentrum en
de vrije ateliers.

EEN GREEP UIT DE ACTIES

INVESTEREN IN
CULTUUR EN VRIJE TIJD

We spelen in op de veranderingen in de financiering van het Vlaams sociaal-cultureel
beleid met een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband met tien Wase gemeenten. Daarbij gaan we alle subsidiestromen vanuit de stad naar verenigingen, instellingen
en projecten samen brengen, herschikken en verhogen. De stad zal de subsidies aan verenigingen, ook uit andere sectoren, indexeren met 5% vanaf 2020. Ook administratieve
vereenvoudiging in de subsidiëring is een actiepunt.

Ook ons sportbeleid willen we verder versterken en ondersteunen op infrastructureel vlak. We zetten een straf jeugdbeleid op poten voor alle kinderen
en jongeren in onze stad.

We gaan het binnenplein van De Kouter in Belsele heraanleggen en vergroenen. Voor
de ontwikkeling van een open cultuursite rond de stadsschouwburg en de academies
wordt een masterplan opgemaakt. Het interieur van de stadsschouwburg en het museumtheater wordt vernieuwd.
Op de academiesite komt er een opnamestudio en een STEAM-lab, een experimenteel
atelier rond wetenschap, techniek en kunst. D’Academie beeld krijgt een nieuwe inkom.

D

Voor de presentatie van de geschiedenis van stad en regio in het SteM
Zwijgershoek komt er een nieuw concept. Het Mercatormuseum
willen we een landelijke uitstraling geven en het Huis Janssens in
de Zamanstraat krijgt een bestemming als museum en cultuurhuis.
Vanaf 2021 maken de Salons niet langer deel uit van de musea. De
nieuwe bestemming van dit statig herenhuis in de Stationsstraat ligt
ter studie.
Met de heraanleg van het Hendrik Heymanplein komt er ook een
nieuwe bibliotheek. Die willen we uitbouwen tot een open huis, waar
levenslang leren centraal staat en dat toonaangevend is in Vlaanderen.
We richten de site Puyenbeke in als een sportieve, groene,
recreatieve en publiek toegankelijke site. We leggen terreinen aan voor verschillende sporttakken, zowel voor reguliere sportclubs als voor vrije sporters. Een Finse piste, outdoor fitness, wandelpaden en een rugbyterrein zijn enkele mogelijkheden. We realiseren
een toegankelijk speelbos en we zorgen voor de samenhang met de
visie met betrekking tot de Molenbeek. De site wordt langs meerdere
kanten toegankelijk en doorwaadbaar voor de trage weggebruikers.

Via kwalitatieve street art kleuren wij
het straatbeeld en we onderzoeken de
mogelijkheid om in twee extra buurten een kinderwerking op te zetten.
Om het vrijetijdsaanbod bij een breder publiek te brengen, evalueren wij
het systeem van de kansenpas en sturen bij waar nodig. We versterken de
publiekswerking van de bib om de
uitstraling en het bereik te vergroten.

werf

Bovenop deze sportfaciliteiten, komt er op Puyenbeke een gloednieuw, modern zwembadcomplex. Naast een sportbad, voorzien
we ook een recreatief gedeelte. Met dit zwembadcomplex willen we
onze rol als centrumstad met regionale aantrekkingskracht ook op dit
gebied uitspelen. De nood aan een eigentijds zwembad waar onze
vele sportclubs, scholen en inwoners terecht kunnen, wordt hiermee
ingevuld. Puyenbeke wordt dé plek voor sport en ontspanning.

Algemeen moeten cultuur- en sportinfrastructuur op punt gehouden worden, zoals De Schakel in Nieuwkerken.
De vraag leeft ook, onder meer bij de
jeugd, voor een ruimer zwemaanbod
met meer recreatiemogelijkheden.

Om tot een integraal beeld te komen van de behoefte aan sportinfrastructuur in onze stad, zullen we samen met de sportraad
een behoeftenplan opmaken voor de middellange tot lange
termijn. Intussen blijven we investeren in de bestaande indoor
en outdoor sportinfrastructuur, op onze verschillende sportlocaties. We investeren ook verder in de ondersteuning van
sportclubs in hun eigen sportinfrastructuur.
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. Investeringen door jeugdverenigingen om hun eigen jeugdinfrastructuur op peil te houden, blijven we financieel
ondersteunen, via een subsidie of renteloze lening.
Voor investeringen in repetitieruimtes wordt een
ondersteuningskader opgezet naar het model van
het subsidiekader voor jeugdinfrastructuur.

ONTDEK ALLE ACTIES OP
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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DE STAD
VERANTWOORD EN
KLANTGERICHT
EEN GREEP UIT DE ACTIES
DE UITDAGING
De stedelijke dienstverlening
moet bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar, bekend,
betrouwbaar, betaalbaar en
begrijpelijk zijn. We hebben
daarvoor niet alleen ons
eigen stadspersoneel, maar
werken ook samen met het
middenveld en vrijwilligers.
Daarnaast willen we ook
zoveel mogelijk samenwerken met onze bewoners. Bij
alle belangrijke stadsprojecten organiseren we inspraak.
Kinderen en jongeren, die de
stad van morgen zullen uitmaken, geven we een stem.
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Het stadsbestuur werkt met publieke middelen. Het is dan ook
onze essentiële plicht om het beschikbare budget nuttig en efficiënt te besteden. Besparen waar mogelijk, investeren waar moet.
Zoals wettelijk voorzien, gaat de inkanteling van het OCMW in de
stadsdiensten verder, rekening houdend met het sociale en vertrouwelijke karakter van het OCMW.
We verminderen de aanvullende personenbelasting vanaf 2022
met 1%, van 8,5% naar 7,5%. De andere belastingen en premies
passen we ook aan in functie van het effect dat we willen beogen:
minder hinder, afval, overlast en leegstand, meer duurzaamheid …
De stad is een goede werkgever, maar komt niet altijd zo naar buiten. Bepaalde functies raken moeilijk ingevuld. Door een slimme
strategie rond Human Resource-communicatie uit te werken, kunnen we ons wel tonen als interessante werkgever. Verder zetten we
tal van initiatieven op het getouw om de aantrekkelijkheid van een
job bij de stad te verhogen.
Voor de realisatie van alle plannen en projecten voor de stad van
morgen, waarvan een deel in deze brochure is opgenomen, staan er
heel wat nieuwe aanwervingen op de planning.
Meer dan ooit stellen we de klant centraal in de stedelijke dienstverlening, met aandacht voor alle inwoners. De nieuwe stadswinkel
wordt dé plaats waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen en
waar ze kunnen rekenen op een moderne en laagdrempelige dienstverlening. De komende twee jaar wordt dit bouwproject verder gerealiseerd. Ook het stadsarchief krijgt er onderdak, om het geheugen

Om verder te groeien naar een digitale organisatie
zijn de aankoop en het gebruik van software vereist.
Daarnaast voorzien we het nodige budget om ervoor
te zorgen dat de technische ICT-infrastructuur op
niveau blijft.
Voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk
komt een coördinator in dienst.
We maken het beleid samen met de
focus
bevolking en zetten daarom actief in
participatie
op participatie en inspraak. We willen
een aanpak op lange termijn uitrollen
vanuit een duidelijke visie. Daarbij gaan we verschillende projecten, zoals het Stadsgesprek en Wijk in de
kijker, op mekaar afstemmen. We starten het gebiedsgericht werken op met twee pilootprojecten en stimuleren crowdfunding, een alternatieve manier om
een project te realiseren via publieksfinanciering, door
een veilig en betrouwbaar platform aan te bieden.

van onze stad op een duurzame en efficiënte manier te
kunnen bewaren. Een blikvanger in de nieuwe vleugel
is de receptiezaal met fraai uitzicht op de Grote Markt.
inwoners en bezoekers zullen er bij bijzondere gelegenheden op een stijlvolle manier ontvangen worden.
Naast de fysieke dienstverlening, willen we volop
inzetten op online dienstverlening. Om het digitaliseren van processen in goede banen te leiden, wordt
een business analist aangeworven.
We beseffen dat niet alle inwoners even digitaalvaardig zijn en doen inspanningen om iedereen mee te
krijgen door ons digitaal aanbod volledig te benaderen vanuit de klant. Daarnaast onderzoeken we
voor welke producten en doelgroepen een mobiele
dienstverlening – op maat van de klant – haalbaar is.
Ook het welzijnshuis, dé stadslocatie voor sociale
dienstverlening, krijgt bijzondere aandacht. Het onthaal en het publieksgedeelte worden heringericht en
er worden bijkomend acht maatschappelijk assistenten aangeworven.
Om een slimme stad uit te bouwen, gaan we structureel samenwerken met burgers, middenveld, bedrijven
en kennisinstellingen. Daarbij zetten we een samenwerkingsplatform op om kruisbestuiving te stimuleren en te komen tot innovatieve projecten. We werken
mee aan het smart city speerpuntenprogramma van
het Kenniscentrum Vlaamse steden.

Als logisch vervolg op Baas in Sint-Niklaas willen we
de permanente dialoog met kinderen en jongeren
structureel verankeren. We richten een jongerencrew
op, een soort nieuwe jeugdraad, waar de leefwereld
van niet-georganiseerde tieners en jongeren centraal
staat. Via een jongerenbegroting kunnen jongeren
zelf acties en projecten uitwerken en we waken erover
dat kinderen en jongeren over alle beleidsdomeinen
en diensten heen worden betrokken. Een communicatiemerk- en platform zal jongeren informeren, hen
in beeld brengen via verhalen en verbondenheid met
de stad creëren.

Vanuit enkele overlegtafels kwam de
vraag naar voor om de dienstverlening en het maken van afspraken eenvoudiger te maken. Ook de vraag naar
inspraak op maat kwam aan bod. Er
leven bij de inwoners heel wat ideeën
voor een innovatieve stad.

ONTDEK ALLE ACTIES
OP WWW.SINT-NIKLAAS.BE/
STADVANMORGEN
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TIEN REDENEN
WAAROM ‘SINNEKLOAS’
‘ZOALIG’ IS
01
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Omdat onze hoofdwinkelstraat opnieuw floreert en shoppen fun is
in Sint-Niklaas met een geweldig aanbod.
Omdat we zeer goed bereikbaar zijn, vlakbij alle grote Vlaamse steden én omringd door groen.
Omdat we de gezelligste concertzaal hebben, midden in het stadscentrum, en een fantastisch programma in de stadsschouwburg.
Omdat we nog altijd de enige plek ter wereld zijn waar ballonnen in
het centrum mogen opstijgen.
Omdat in Sint-Niklaas alles te vinden is wat een stad aantrekkelijk
maakt, binnen een wandelafstand van anderhalve kilometer.
Omdat we een ongelooflijk netwerk hebben aan kwalitatieve
scholen.
Omdat het heerlijk is om te wandelen en te fietsen door het platteland in de deelgemeenten op trage wegen.
Omdat wij in de eigen stad lekker kunnen eten en met vrienden een
stapje in de wereld zetten.
Omdat onze academies echt top zijn en je er onwaarschijnlijke dingen kan leren en beleven.
Omdat je ’s avonds rustig en ontspannen door de stad naar huis kan
wandelen.

Waarom vind jij ‘Sinnekloas’ nu al ‘Zoalig’?
Laat het ons weten op www.zoaligsinnekloas.be

