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SAMEN MAKEN WE 
DE GROTE MARKT 
VAN MORGEN!



Samen maken we 
de Grote Markt van morgen!
Midden januari 2020 werd het traject gelanceerd voor de heraanleg van de Grote Markt. De komende 
drie jaar willen wij, samen met alle inwoners, hét symbool van onze stad omvormen tot een groene, 
gezellige ruimte met minder autoverkeer. Maak je mee de Grote Markt van morgen? Voortaan kan je 
daarvoor terecht op www.sint-niklaas.be/grotemarkt.

ONZE MARKT: WE ZIJN ERMEE BEGAAN

De Grote Markt is het visitekaartje van Sint-Niklaas en ook 
met stip gespreksonderwerp nummer één onder Sint-
Niklazenaars. Dat was vroeger zo en is vandaag niet anders. 
Sinds de omvorming van de markt tot evenementenplein 
in 2005, leeft bij veel inwoners het gevoel dat het anders 
kan: gezelliger, groener en met minder verkeer. Dat kwam bij 
verschillende gelegenheden duidelijk naar voor, onder meer 
bij de bewonersvergaderingen over het wijkcirculatieplan, 
Baas in Sint-Niklaas en de stadsgesprekken.

Ook het stadsbestuur heeft bij het uitschrijven van het 
beleidsprogramma en nadien bij het opmaken van het 
meerjarenplan die beoordeling gemaakt. De heraanleg 
van de Grote Markt is één van de vijf ‘werven’ die wij deze 
bestuursperiode willen realiseren.

SAMENWERKEN MET DE VLAAMSE 
BOUWMEESTER

Uiteraard zijn wij voor deze belangrijke opdracht op zoek 
naar de knapste en meest geschikte ontwerper. Om de keuze 

te maken werken wij samen met de Vlaamse Bouwmeester. 
Hij lanceerde het principe van de ‘open oproep’ voor publieke 
opdrachtgevers, zoals het stadsbestuur. Dit betekent dat de 
opdracht voor de Grote Markt onder zijn leiding Europees 
gepubliceerd wordt en daardoor veel ruchtbaarheid krijgt. 
Samenwerken met de Vlaamse Bouwmeester betekent niet 
alleen een breed bereik voor de opdracht, maar ook een 
grondige kwaliteitsbewaking.

De ‘open oproep’ voor de Grote Markt werd gepubliceerd 
in juni 2019. 29 ontwerpers reageerden op de oproep. 
De Vlaamse Bouwmeester maakte een preselectie van 
acht ontwerpers. Samen met het stadsbestuur kwam hij 
midden december 2019 tot een verdere selectie van vier 
ontwerpers. Deze vier kregen van het stadsbestuur een 
gedetailleerde opdrachtomschrijving, waarvoor de inwoners 
tot eind februari aanvullende suggesties konden doorsturen. 
Tientallen inwoners maakten van die mogelijkheid ook 
gebruik.
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DE OPDRACHTOMSCHRIJVING

Intussen zijn de vier ontwerpbureaus aan de slag om tegen 
midden mei 2020 een ontwerpvoorstel klaar te maken. Maar 
wat zit er precies in hun opdracht?

Om te beginnen gaat het niet alleen om de heraanleg van 
het marktplein zelf. Ook de rijbaan rond het plein, Parkstraat, 
Onze-Lieve-Vrouwstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein en de 
aansluiting met het Hendrik Heymanplein gaan mee in de 
opdracht. De ontwerpers moeten ook twee autoluwe zones 
voorzien, evenals een bijkomende fietsvriendelijke in- en 
uitrit voor de parking van de Grote Markt, aan de noordzijde.

Verder willen wij dat de ontwerpers de veelzijdige betekenis 
van de Grote Markt meenemen bij het uitwerken van hun 
voorstel. Concreet gaat het om deze zeven aspecten.

• De Grote Markt als stedelijk evenementenplein.
• Een ontwerp voor een autoluwe, maar bereikbare Grote 

Markt.
• Een ruimtelijk ontwerp dat de verblijfskwaliteit van de 

Grote Markt verbetert.

• Een inzet op nieuwe ecologische uitdagingen, 
zoals ontharding, vergroening, verbeteren van de 
waterhuishouding en de luchtkwaliteit.

• Het ontwikkelen van een participatief traject met alle 
inwoners.

• Een geïntegreerde kijk op kunst op de Grote Markt.
• De ambities van het klimaatplan onderschrijven en 

afgestemd zijn op de situatie van morgen.

HOE GAAT HET VERDER?

In juni 2020 komen we met de voorstellen van de vier 
ontwerpers naar buiten. We betrekken de inwoners bij de 
keuze van de ontwerper, die uiteindelijk de opdracht krijgt 
om onze Grote Markt aan te pakken.

Vanaf september 2020 krijgt deze firma twee jaar de tijd om 
alles rond de krijgen: ontwerp na overleg met de inwoners 
en technisch uitvoeringsplan. In 2023 is het dan tijd om de 
spade in de grond te steken en de Grote Markt om te vormen 
tot een warme plek van ontmoeting en beleving, een echt 
stadshart!

Meer info: www.sint-niklaas.be/grotemarkt
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Bezoek dienstencentrum 
’t Lammeken en sociaal 
restaurant De Variant: genieten 
en beleven onder één dak

Op het vertrouwde adres in de Lamstraat vind je 
dienstencentrum ’t Lammeken en nu ook sociaal restaurant 
De Variant samen in een moderne nieuwbouw. Het 
felgekleurde lattenwerk lokt je naar binnen. En dan is het 
pas genieten. Welkom van 10-17 uur.

Een dienstencentrum is al lang niet meer voor mensen op 
leeftijd. Ons dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor 
de buurt. Iedereen, jong en minder jong is er welkom voor 
een ruim aanbod aan activiteiten of een leuke babbel. Samen 
zorgen we voor een warme buurt.

Met De Variant erbij geniet je nu extra van een verzorgde 
lekkere lunch, een vers klaargemaakt broodje of een zoet 
tussendoortje. Smakelijk! 

• Op ontdekking in ons gebouw.
• De Variant: onze middaglunchformules en nog veel meer.
• Thuiszorg: van kraamzorg tot dagopvang.
• Jobspeeddating bij Zorgpunt Waasland: da’s zorgen voor 

mensen in je buurt.
•  Ontplooi je als vrijwilliger.
• Gratis gadget en proevertje.

Iedereen van harte welkom op zondag 15 maart van 10 tot 
17 uur in dienstencentrum ’t Lammeken, Lamstraat 23 in 
Sint-Niklaas. 

Meer info: www.zorgpuntwaasland.be – www.facebook.com/
zorgpuntwaasland

Bouw assistentieflats 
Bokkenhof gestart

De bouw van 15 assistentieflats aan het Bokkenhof in het 
Gerdapark is gestart. De 15 flats komen in een compact, 
duurzaam en flexibel gebouw met drie bouwlagen en kijken 
uit op het Gerdapark. Alle flats hebben dezelfde indeling met 
een inkom, leefruimte met open keuken, aanpasbaar terras, 
één slaapkamer en bergruimte. De flats zijn ideaal gelegen 
in het groene Gerdapark op wandelafstand van de Grote 
Markt, met  het welzijnshuis, dienstencentrum Den Aftrap en 
woonzorgcentrum De Gerda als buren. Het gebouw zal in de 
lente van 2021 klaar zijn. 

Inschrijving voor deze flats kan nog niet. Na de zomer zal er 
meer duidelijkheid zijn over de inschrijvingsvoorwaarden en 
kunnen de inschrijvingen starten.

Wie een vraag heeft over thuiszorg of woonzorg voor 
ouderen zoekt zoals dagverzorging, kort- en vakantieverblijf, 
een serviceflat of een opname in een woonzorgcentrum, kan 
wel terecht bij ons thuiszorgcentrum ’t Punt in de Lamstraat 
23, tel. 03 778 55 55 of west@zpw.be.

Meer info over onze dienstverlening: 
www.zorgpuntwaasland.be
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Naar een nieuwe beleving 
van het Stationsplein
Het Stationsplein is een grote openbare ruimte in het hart van de stad en op een steenworp van 
de Grote Markt. Er is op dit plein veel mogelijk, maar dat komt er vandaag niet echt uit. Stap voor 
stap willen wij daarom van het Stationsplein een aangename groene plek maken, waar het gezellig 
vertoeven is. 

DE KNELPUNTEN

Het Stationsplein wordt vandaag vrij algemeen ervaren 
als een grote, stenige vlakte. De beleving op en langs het 
plein is ondermaats. De randen en het plein zelf worden 
gescheiden door een baan voor autoverkeer. Daardoor 
fungeert het Stationsplein feitelijk als een grote rotonde. 
De intense verkeerscirculatie rond het plein creëert 
verkeersveiligheidsproblemen, vooral voor voetgangers 
en fietsers. Bovendien zijn er regelmatig klachten van 
straatraces en van wagens die geluidsoverlast veroorzaken.

DE EERSTE STAP

De eerste stap op weg naar een betere beleving van het 
plein is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de 
verkeersleefbaarheid. Met dat doel zetten wij in april 2020 
een proefproject op met de invoering van een autovrije 
zone op het Stationsplein, tussen de Kleine Laan en de 
Stationsstraat.

Om het Stationsplein bereikbaar te houden voor 
bestemmend verkeer, met name taxi’s, laden en lossen 
(inclusief afzetten en ophalen van reizigers) en hulpdiensten, 
wordt de rijrichting langs de kant van het station 
omgedraaid. De kortparkeerplaatsen voor de winkels 
verdwijnen, om ruimte te kunnen maken voor fietsers 
in beide rijrichtingen. Het proefproject, dat van start 
gaat in april, is bedoeld om de gevolgen van de nieuwe 
verkeerssituatie goed te kunnen inschatten. In het najaar 
volgt een evaluatie.

DE TOEKOMST

Na de invoering van de verkeersmaatregelen is het de 
bedoeling om het Stationsplein geleidelijk om te vormen 
tot een fijne plek in de stad, met meer groen en gezellige 
plekjes om te verblijven. Volg de verdere ontwikkeling van 
het Stationsplein op
www.sint-niklaas.be/stationsplein.
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Lokale Politie Sint-Niklaas stelt zonaal
veiligheidsplan 2020-2025 voor
De Lokale Politie Sint-Niklaas heeft een beleidsplan opgesteld voor vijf jaar: het Zonaal 
Veiligheidsplan. In dit plan geeft de politie informatie over haar zeven kerntaken: onthaal interventie, 
wijk, verkeer, lokale recherche, slachtofferbejegening en openbare orde. Daarnaast lees je in dit plan 
meer over projecten waarin de politie vijf jaar lang extra mensen en middelen wil investeren. In al 
deze projecten werkt de politie samen met verschillende partners.

VERKEERSVEILIGHEID EN -LEEFBAARHEID

De politie wil bijdragen tot de stabilisering of daling 
van het aantal verkeersongevallen met gewonden. De 
politiezone richt zich hiervoor op de belangrijkste oorzaken 
van gewonden in het verkeer: snelheid, alcohol en drugs, 
niet respecteren van de voorrangsregels, het niet dragen 
van de veiligheidsgordel en het niet-handenvrij gsm-en 
achter het stuur. Daarnaast besteedt ze aandacht aan zwaar 
vervoer en hanteert ze een nultolerantie op het vlak van 
verkeersonveilig parkeren.

Naast verkeersveiligheid, wil de politie bijdragen aan de 
verkeersleefbaarheid met focus op de zwakke weggebruiker. 
Ze steunt het stadsbestuur in haar voornemen om het 
centrum fiets- en wandelvriendelijk te maken, veilige 
schoolroutes en -omgevingen te realiseren en de 
hoffelijkheid in het verkeer te bevorderen.

DRUGS

De politie wil het fenomeen van drugsdealen op het 
grondgebied doen dalen. Ze wil lokale dealers en dealers uit 
grootsteden ontmoedigen hun activiteiten te ontplooien in 
Sint-Niklaas en wil het veiligheidsgevoel verhogen op die 
plaatsen die dealers uitkiezen voor hun handel. De politie 
wil beleid ontwikkelen voor de opvang en een gepaste 
doorverwijzing naar de hulpverlening van druggebruikers/
slachtoffers.

SEKSUEEL GEWELD

De politie zal de aangiftebereidheid voor seksuele 
misdrijven verhogen en de kwaliteit van de opvang 
verbeteren, onder meer door zedeninspecteurs op te leiden 
die slachtoffers goed kunnen opvangen en begeleiden. 

VERHOGEN VEILIGHEIDSGEVOEL 
CENTRUMGEBIED

De politie zal de veiligheid en veiligheidsgevoelens 
verhogen in het winkelkerngebied en de stationsomgeving. 
Ze zal aandacht geven aan de fenomenen drugs, 
diefstallen, geweld, samenscholing, geluidshinder, zwerfvuil, 
gauwdiefstal en fietsdiefstal.

DADERS

De politie zal gekende daders nauwgezet opvolgen 
en snel inspelen op problematieken veroorzaakt door 
overlastbendes.

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 van de Lokale Politie 
Sint-Niklaas is volledig beschikbaar op 
www.politie.sint-niklaas.be.

FOCUS OP FENOMENEN, 
LOCATIES EN DADERS
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Taalstage Nederlands voor 
kinderen
Het stadsbestuur organiseert in de zomervakantie een taalstage Nederlands voor kinderen 
van 5 tot 12 jaar. Kinderen uit anderstalige gezinnen oefenen twee weken lang Nederlands 
op een speelse manier. Zo stappen ze voorbereid in het nieuwe schooljaar. Met een gevarieerd 
programma beleven de kinderen unieke weken in het Nederlands. Zo staan er naast de 
dagelijkse lessen ook sport, muziek en kunst op de agenda. Op die manier raken kinderen 
stap voor stap vertrouwd met onze taal. De begeleiders stimuleren de kinderen om ook 
tijdens het spelen Nederlands te spreken. De taalstage vindt plaats van maandag 10 tot en 
met vrijdag 21 augustus, van 8.30 tot 16.15 uur en op woensdag tot 12 uur, in school Heilige 
Familie Secundair, ingang via Boonhemstraat 2. Inschrijven kan via www.sint-niklaas.be, vanaf 
eind april. Omdat de plaatsen beperkt zijn, geldt een voorrangsregeling, onder meer voor 
kinderen met broers en zussen.  Meer info: taalstage@sint-niklaas.be of tel. 03 778 37 35.
 

Help zorgverleners vooruit met 
de ‘parkeren + zorg’-sticker 

Door middel van een ‘parkeren + zorg’-sticker kan je aangeven dat zorgverleners voor de duur van hun 
patiëntenbezoek voor je garage of oprit mogen parkeren.

Zorgverleners (dokters, verpleegkundigen, kinesisten ...) vinden niet altijd gemakkelijk een parkeerplaats dicht bij de 
woning van hun patiënt. Het stadsbestuur vraagt aan de bewoners om door middel van een sticker toelating te geven aan 
zorgverleners om voor hun private oprit en/of garage te parkeren gedurende het bezoek aan een patiënt.

De zorgverlener plaatst een ‘meldingskaart zorgverlener’ leesbaar voor de voorruit van zijn voertuig met daarop het adres 
waar hij aan het werk is. Enkel zorgverleners die beschikken over deze meldingskaart kunnen van het systeem gebruik maken. 
De meldingskaart zorgverlener is aan te vragen in het Politiehuis, Dalstraat 26, tel. 03 760 65 00.

De sticker ‘parkeren + zorg’ is gratis verkrijgbaar aan de infobalie van het stadhuis, in het welzijnshuis en in de 
deelgemeentehuizen en wordt op aanvraag ook verstuurd: tel. 03 778 30 00 en communicatie@sint-niklaas.be.

Word bloeddonor
Wist je dat 2,87% van de inwoners van onze stad bloeddonor is? Dat is 
mooi, maar het kan beter. Samen met het Rode Kruis Vlaanderen willen wij 
dat aantal optrekken naar 4% tegen eind dit jaar.

Zeker omdat elke Vlaming 70% kans heeft om ooit een bloedproduct nodig te hebben, ook jij of je buurman. Er zijn dus meer 
donoren nodig om de bloedvoorraad op peil te houden.

Kom dit jaar minstens één keer bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie of vrienden of ze mee willen doneren om 
zo naar ruim 1% meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes te gaan in onze stad.

Je kan bloed-, plasma- of bloedplaatjes geven in het donorcentrum van het Rode Kruis, Stationsplein 26. De openingsuren 
vind je op www.rodekruis.be/donorcentrumsintniklaas
Verder zijn er ook deze bloedcollectes in de deelgemeenten:
• Belsele, De Klavers, Sint-Andriesstraat: woensdag 4 maart van 17.30 tot 20 uur.
• Sinaai, Huize Den Dries, Dries 53: woensdag 18 maart van 17.30 tot 20 uur.
• Nieuwkerken, stedelijke basisschool De Droomballon: woensdag 25 maart van 17.30 tot 20.30 uur.

PARKEREN ZORG
TOEGESTAAN

P
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Festival van de Verdraagzaamheid
Van 21 maart tot 4 april loopt de tweede editie van het 
Festival van de Verdraagzaamheid. Dit Festival staat in het 
teken van 21 maart, de Internationale Dag tegen racisme. 
Heel wat organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven 
organiseren in deze periode een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten om racisme, discriminatie en verdraagzaamheid 
onder de aandacht te brengen.

Op zaterdag 21 maart openen we met een lezing van Naima 
Cherkaoui over racisme en veerkracht. Dat is het startschot 
voor een kleurrijk en uitdagend programma waarmee tal 
van organisaties samen met het stadsbestuur een duidelijk 
signaal geven dat er in Sint-Niklaas geen plaats is voor 
racisme en discriminatie. Een kleurwedstrijd, poëzie, 
theater, muziek, samen eten, een buurtfeest… ontdek het 
in deze brochure! Het Festival van de Verdraagzaamheid 
duurt twee weken, maar via al deze activiteiten geven we 
organisaties en verenigingen ook kansen om hun netwerk 
uit te breiden, elkaar te ontmoeten en heel het jaar door 
samen te werken rond racisme en discriminatie, ook los van 
de internationale dag tegen racisme. Zo wil het stadsbestuur 

het maatschappelijk draagvlak 
vergroten om te werken aan 
een warme en rechtvaardige 
samenleving.

Meer info: 
www.sint-niklaas.be/

festivalvandeverdraagzaamheid. 
diversiteit@sint-niklaas.be en
tel.03 778 61 66.

Dit zijn alvast enkele smaakmakers.

• Zaterdag 21 maart om 19 uur: Kick Off. Lezing Naima 
Charkaoui over veerkracht en racisme. Koek en Ei, 

 Hendrik Heymanplein 5 – 9.
• Maandag 23 maart om 19.30 uur: Chokri Ben Chikha ‘Zoo 

Humain, de blijde terugkeer van de barbaar’. 
 De Foyer, Paul Snoekstraat 1.
• Maandag 30 maart om 20 uur: Jan Antonissen - Hebben de 

populisten gelijk? De Bib, Hendrik Heymanplein 3.

Stampvoets 2020

In 2020 lanceert de dienst diversiteit, samenleving en 
preventie de tweede editie van Stampvoets. Stampvoets wil 
wandelen bevorderen. Wandelen is gezond, helpt vallen te 
voorkomen, biedt kansen op ontmoeting en is voor iedereen 
mogelijk. Ook voor wie minder of niet mobiel is, zijn er 
wandelingen te ontdekken in Sint-Niklaas. Stampvoets vindt 
dit jaar plaats van 20 april tot 11 mei. Er komt een brochure 
die korte, toegankelijke en mooie wandelingen in de stad 
oplijst. In Sint-Niklaas zijn ook heel wat bijzondere groene 
plekken aanwezig. Die wil Stampvoets bekend maken. 
Op zondag 26 april 2020 is er daarom een toegankelijke 
sneukeltocht in het mooie Puytvoetbos. 
Meer informatie of inschrijven? 
www.sint-niklaas.be/actueel/stampvoets of tel. 03 778 37 48.

De Passie 2020 
in Sint-Niklaas

Grote Markt – zaterdag 4 april – 20 uur
De Passie is een gratis spektakel in openlucht waarbij 
bekende Vlaamse acteurs en lokaal talent het verhaal 
van Jezus’ laatste dagen brengen. In 2014 werd De Passie 
voor het eerst opgevoerd in Vlaanderen. Elke editie bracht 
op een eigen manier dit sterke verhaal over vriendschap, 
macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, zwakte, 
idealisme, afkeer en ongeloof, liefde, dood en verdriet, 
nieuw leven en hoop. De Passie 2020 in Sint-Niklaas zet die 
jonge traditie enthousiast voort. Met onder meer een blinde 
beiaardier, een Afrikaans gospelkoor en een acteur met het 
Syndroom van Down. 
Meer info: www.depassie.be

8



Hartelijk welkom in de 
Wonderbar!
Vanaf dinsdag 10 maart is iedereen welkom in de Wonderbar. Deze wonderlijke plek vind je in 
de cafetaria van de Bib, Hendrik Heymanplein 3, op de eerste verdieping. De Wonderbar wordt 
uitgebaat door mensen met een beperking met ondersteuning van vrijwilligers. Op dinsdag, 
woensdag en vrijdag kan je hier in de namiddag, van 13.30 uur tot 17 uur, koffie of thee komen 
drinken met een lekker gebakje. Dit project is een samenwerking tussen stad en OCMW Sint-Niklaas, Vesta, 
het Dagcentrum en de Klokke. Voor meer info, bel naar 03 778 37 26 of mail naar wonderbar@sint-niklaas.be

Gendergelijkheid en empowerment voor 
alle vrouwen en meisjes
Het stadsbestuur engageert zich om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties mee te realiseren. Ze vormen het kader om te komen tot een duurzame en sociale samenleving. 
De vijfde doelstelling is ‘Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes’. 
Wist je dat er in Sint-Niklaas ongeveer 1.340 meer vrouwen wonen dan mannen? Met 51% is de 
vrouwelijke bevolking net iets groter dan de mannelijke in Sint-Niklaas. 

Reden te meer om ook in Sint-Niklaas de Internationale 
Vrouwendag op 8 maart in de kijker te zetten. Voor de 
oorsprong van de Internationale Vrouwendag moeten we 
terug naar 8 maart 1908. Toen vond in New York de eerste 
staking door vrouwen plaats. Het protest was gericht tegen 
de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en 
is beroemd geworden door onder meer de slogan: ‘brood 
en rozen’. Daarna volgden nog verschillende acties voor de 
verbetering van vrouwenrechten en uiteindelijk riepen De 
Verenigde Naties 8 maart uit tot Internationale Vrouwendag.

Ook vandaag is de Internationale Vrouwendag actueel 
en relevant. Daarom organiseren tal van verenigingen, 
middenveldorganisaties en stadsdiensten van 4 tot 19 maart 
een divers aanbod aan activiteiten. Verschillende thema’s 
komen daarbij aan bod zoals gezondheid, seksualiteit, 
literatuur, macht, geweld tegen vrouwen en uiteraard 
vrouwenrechten. Van 4 tot 19 maart leer je dus over en van 
vrouwen, maar het is ook de ideale gelegenheid om kennis te 
maken met alle organisaties die hun schouders hebben gezet 

onder het hele programma. Op de stedelijke website vind je 
een overzichtelijke brochure van alle activiteiten.
Via al deze activiteiten willen we organisaties en 
verenigingen ook kansen geven om hun netwerk uit te 
breiden en samen te werken aan vrouwenrechten, ook los van 
de Internationale Vrouwendag. Zo wil het stadsbestuur het 
maatschappelijk draagvlak vergroten om te werken aan een 
warme en rechtvaardige samenleving.

Meer info over de activiteiten: zie brochure op 
www.sint-niklaas.be/internationalevrouwendag
Nog vragen? 
Mail naar diversiteit@sint-niklaas.be of bel naar 03 778 37 43.
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Inschrijven in het secundair onderwijs in 
Sint-Niklaas voor schooljaar 2020-2021
Ruilt je kind de lagere schoolbanken in en kies je samen 
met zoon/dochter voor secundair onderwijs in Sint-Niklaas, 
Temse, Stekene, Beveren of Kruibeke (uitgezonderd Bazel)? 
Lees dan aandachtig onderstaande informatie.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR HET 
EERSTE JAAR IN HET GEWOON SECUNDAIR 
ONDERWIJS

Alle leerlingen die starten in het eerste jaar gewoon 
secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan en 
schrijven dan pas in op school. Aanmelden betekent dat je 
via een website doorgeeft op welke scholen je het liefst je 
kind wil inschrijven. Elke leerling heeft recht op een plaats 
in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg 
plaatsen zijn in de school.

WIE MELDT AAN?

Alle leerlingen die de overstap maken naar het gewoon 
secundair onderwijs (1A of 1B). Leerlingen die het 
getuigschrift basisonderwijs behalen starten in 1A. 
Leerlingen die het getuigschrift niet behalen starten in 1B.

WANNEER AANMELDEN?

Ga tussen 30 maart (9 uur) en 24 april (15 uur) 2020 naar de 
website www.naarhetsecundair.be en meld je kind aan. We 
raden aan meer dan één schoolkeuze op te geven.

WANNEER INSCHRIJVEN?

Vanaf 6 mei 2020 krijg je het resultaat van de aanmelding 
per mail of per post. Met dit bericht kan je vanaf 9 mei tot 
en met 3 juni inschrijven in de toegewezen school.

HOE GEBEURT DE TOEWIJZING?

• De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt in de 
eerste plaats op basis van de schoolkeuze.

• Als er te weinig vrije plaatsen zijn in de gekozen school, 
dan zal de computer de leerlingen ordenen op basis van 
toeval.

Volgende groepen hebben voorrang bij de toewijzing:
• Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen in de 

school van uw keuze.
• Kinderen van personeel van de secundaire school van uw 

keuze.

WAT GEBEURT ER ALS JE NIET AANMELDT?

Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven vanaf maandag 8 juni 
2020 en alle andere schooldagen tijdens de schooluren. Veel 
plaatsen zullen al ingenomen zijn door kinderen die wel 
werden aangemeld. Wacht dus niet af en meld zeker aan!

WAT ALS JE NOG NIET WEET OF JE KIND NAAR 
1A OF 1B ZAL GAAN?

Bespreek dit vooraf met de basisschool en het CLB. Je kan 
na hun advies contact opnemen met de helpdesk voor meer 
informatie.

Meer info?
Raadpleeg de website www.naarhetsecundair.be 
Vind je geen antwoord op je vraag of wil je de inhoud van je 
aanmeldingsfiche aanpassen? Neem dan contact op met: 
• Loket Kinderopvang en Onderwijs, tel. 778 36 49 - 

onderwijs@sint-niklaas.be
• Cindy Vergult, LOP-deskundige Sint-Niklaas – Temse 

secundair, gsm 0492 18 48 62,
 cindy.vergult@ond.vlaanderen.be 

Twintig kwaliteitsfilms op  
MOOOV filmfestival in Siniscoop
Van woensdag 22 april tot en met zondag 3 mei komt het MOOOV filmfestival terug naar Sint-Niklaas! Dit filmfestival in 
Siniscoop vertelt verhalen van over de hele wereld en wordt georganiseerd in acht steden in Vlaanderen. Stuk voor stuk 
filmparels die je niet onberoerd laten. Stad Sint-Niklaas bouwde samen met verschillende lokale organisaties het programma 
op en hoopt hiermee voor elk wat wils te kunnen bieden. Meer info: www.mooov.be
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Sint-Niklazenaars over ‘Zoalig Sinnekloas’

Op zondag 5 januari 2020 hebben zo’n 2.000 stadsgenoten het nieuwe jaar feestelijk ingezet met het evenement ‘Zoalig 
Sinnekloas’. Op de Grote Markt vond de nieuwjaarsdrink plaats en in de trouwzaal van het stadhuis konden de bezoekers 
kennismaken met de plannen en projecten voor onze stad tijdens de komende jaren, onder het thema ’20 redenen voor een 
‘Zoalig Sinnekloas’. Heel wat stadsgenoten kropen in hun pen om mee te delen wat zij nú al ‘zoalig’ vinden aan Sint-Niklaas. 
Dit is een kleine greep uit de reacties.

• Sint-Niklaas heeft alles om hier ‘zoalig’ te wonen! Studeren, zwemmen, toffe evenementen, leuke stadskern …
• Omdat we lekkere ijssalons hebben.
• Sint-Niklaas is een stad met veel mogelijkheden, voor oude mensen, maar ook voor de aankomende jeugd.
• In deze stad heb ik als vreemdeling solidariteit en warmte gevonden.
• Er zijn veel activiteiten, cultuur en stadswandelingen.
• Omdat hier zoveel leuke mensen wonen!
• In het park is het zalig vertoeven in de zomer (misschien pop-up zomerbar?).
• Centrale ligging, goede scholen en de belofte om het voor de fietsers nog beter te maken.
• Geboren en getogen in Sint-Niklaas, steeds fier op. Maar vergeet de rand niet.
• Omdat er hier zoveel supergoede scholen zijn.

Een uitgebreide terugblik vind je op www.zoaligsinnekloas.be



Samenaankoop groene stroom: 
accepteer jouw persoonlijk aanbod voor 
6 april
Schreef jij je in voor de samenaankoop groene stroom van 
de provincie Oost-Vlaanderen? Op 4 februari werd de nieuwe 
leverancier gekozen. Vervolgens ging het studiebureau aan 
de slag om voor elke geïnteresseerde burger een persoonlijk 
aanbod te berekenen. Ten laatste op 15 maart krijg je jouw 
voorstel in de bus. Jij beslist of je het aanbod aantrekkelijk 
genoeg vindt. Heb je jouw voorstel al gekregen, en wil je 
hierop ingaan? 
Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Accepteer jouw aanbod via www.samengaanwegroener.be. 
Gebruik de code die op de brief staat en vervolledig je 
gegevens. 

2. Vul de brief in en stuur hem rechtstreeks naar de 
provincie Oost-Vlaanderen.

3. Maak een afspraak voor de zitdagen in het stadhuis. 
Breng de brief met je persoonlijke code zeker mee.

Zitdagen in het stadhuis voor burgers zonder toegang tot 
internet
Wie geen toegang tot internet heeft en/of graag extra 
informatie heeft over het accepteren van het aanbod, 
is welkom op de zitdagen die het stadsbestuur inricht. 
De zitdagen gaan door op het stadhuis en zijn enkel op 
afspraak: 
• 16, 17 en 19 maart 2020 van 8.20 uur tot 12.15 uur
• 20 maart 2020 van 13.30 uur tot 16 uur

Een afspraak maken kan via het nummer 03 778 33 21 of 
aan de onthaalbalie van het stadhuis. Breng zeker je brief 
met persoonlijke code mee. Had je bij de inschrijving nog 
geen eindafrekening bij? Breng deze dan ook zeker mee.

Klimaatweek 2020: voor leerlingen, 
leerkrachten én ouders
De voorbije schooljaren organiseerde de stad in samenwerking met de scholen een klimaatdag voor leerkrachten en directies 
in het najaar en een autoloze schooldag in het voorjaar. Voor de derde editie van deze activiteiten werd een aanbod uitgewerkt, 
gegroepeerd in één week – de klimaatweek – van 27 tot 30 april 2020. Tijdens de klimaatweek biedt de stad in samenwerking 
met verschillende partners een heleboel voorstellingen en lezingen aan. Ook de autoloze schooldag (29 april) en de Picknick 
Plein Public (30 april) vallen tijdens deze week. 
En niet alleen leerlingen en leerkrachten komen aan hun trekken. Op 27 april is iedereen welkom om 19.30 uur in de 
bibliotheek, H. Heymanplein 3, voor de lezing ‘10 klimaatacties die werken’ van Pieter Boussemaere. 
De lezing is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat doe je via www.vormingpluswd.be/10-klimaatacties-die-werken. 
Meer informatie over de klimaatweek vind je op www.klimaatweek2020.be, of via duurzaamheid@sint-niklaas.be!
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Doe de woontest
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we 
parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er 
allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen ‘Thuis 
in de Toekomst’. Via deze online woontest geef jij ons stadsbestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk 
vindt en wat niet. Daarmee kunnen we samen plannen voor de toekomst maken, én bovendien krijg je al een kleine inkijk in het 
wonen van morgen.
Nieuwsgierig? Doe nog tot 31 maart de woontest op thuisindetoekomst.be

Sint-Niklaas renoveert! Tweede fase 
wijkrenovatieproject gaat van start
Meer dan 100 gezinnen schreven zich in voor de eerste fase van het wijkrenovatieproject (Driekoningenwijk, Gazometerwijk en 
Watermolenwijk) en kregen inmiddels gratis renovatieadvies aan huis. Met het verslag hiervan konden eigenaars en verhuurders 
beslissen welke renovatieplannen ze willen realiseren. Daarvoor kunnen ze beroep doen op fase twee van het project: 
renovatiebegeleiding op maat. 

Hoe gaat dit precies in z’n werk?

De renovatiecoach neemt contact met je op en overloopt het verslag van het 
renovatieadvies. Hij polst ook of je verdere ondersteuning en begeleiding wenst bij 
het uitvoeren van de werken. Als dat zo is, maakt hij een afspraak voor een nieuw 
huisbezoek. 

De renovatiecoach komt bij je langs om af te stemmen welke werken je wil uitvoeren, 
wat te timing is en aan welk budget je je wil houden.  Op basis hiervan wordt een 
renovatieplan opgemaakt. 

Bij kleine werken vraagt de renovatiecoach offertes op bij aannemers uit de 
bouwteams (*) van ‘Sint-Niklaas renoveert’. Hij geeft verder advies bij het evalueren 
en ingaan op deze offertes en volgt de werken verder op tot en met de oplevering. 
Achteraf helpt hij bij het aanvragen van premies.

Bij grotere renovaties wordt een betalend vooronderzoek uitgevoerd door een 
geselecteerd bouwteam, bestaande uit een aannemer en een architect. Dit leidt tot 
een gedetailleerd renovatieplan op maat. Je kiest hierna zelf of je de werken voor 
het voorgestelde budget al dan niet wil laten uitvoeren. De renovatiecoach blijft 
ook hier het aanspreekpunt en voorziet de nodige ontzorging gedurende het hele 
renovatietraject.

(*) In november werd door RenoseeC een open oproep gelanceerd naar aannemers, 
architecten en installateurs om deel uit te maken van de bouwteams van ‘Sint-
Niklaas renoveert’. Na een selectieprocedure kunnen zij nu samen met RenoseeC 
aan de slag bij de uitvoering van je werken.

Meer informatie? Neem contact op met renovatiecoach Willem Dreesen: 
www.sint-niklaas.be/renoveert, renovatiecoach@sint-niklaas.be, tel. 03 778 32 07.
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Eerste Sportgesprek – 
De nieuwe sportraad 
nodigt je uit
Op maandag 30 maart 2020 kan je deelnemen aan het 
eerste ‘Sportgesprek’, een open info- en overlegavond over 
sportthema’s voor Sint-Niklaas. 
Op het programma:
• info over de werking van de sportraad en het 

meerjarenplan sport van het stadsbestuur;
• tafelgesprekken over sportbehoeften, actuele topics en 

kansen voor de toekomst.

Praktisch:
• Maandag 30 maart 2020 om 19.30 uur in De Klavers, Sint-

Andriesstraat, Belsele.
• Deelname is gratis, maar wel vooraf inschrijven tot 23 

maart via www.sint-niklaas.be/sportgesprek of vraag jouw 
inschrijvingsformulier bij de sportdienst, tel. 03 778 37 50 
of mail sport@sint-niklaas.be. 

Samen maken we de sportstad van morgen!

Vermijd extra werk voor de 
papierophalers bij winderig 
weer

Bij winderig weer gebeurt het regelmatig dat een aantal 
stadsmedewerkers hun gewone taken moeten laten vallen 
om mee het weggewaaide papier van de papierophalingen 
op te ruimen. Dit kost niet alleen tijd en geld, het verhindert 
ook de uitvoering van de geplande taken.
• Vermijd overbodig werk voor onze ophalers en hou 

rekening met volgende afspraken:
 papier moet aangeboden worden in gesloten dozen of 

samengebonden worden met touw of papiertape.
• zakken met pmd moeten dichtgebonden aangeboden 

worden.

• bij stormweer plaats je best het afval zo laat mogelijk 
buiten, bijvoorbeeld de ochtend van de ophaling.

Doe dit uit respect voor onze medewerkers die zich elke 
dag inzetten om onze stad proper te houden, maar ook voor 
je buren, voor je straat, voor je stad. Een propere stad is de 
verantwoordelijkheid van iedereen!

Cultuurprijzen 2019 
en activiteiten 

 ‘50 jaar cultuurraad’

Op zondag 17 mei 2020 reikt de cultuurraad van Sint-
Niklaas de cultuurprijzen uit. Wie of welke Sint-Niklase 
organisatie verdient volgens jou een prijs voor zijn of haar 
culturele prestatie in 2019? Vul het formulier in dat je vindt 
op www.sint-niklaas.be/actueel en laat het ons weten voor 
8 maart! 

De cultuurraad bestaat ook 50 jaar en viert dit nog heel het 
voorjaar met tal van feestelijke activiteiten. Je vindt alle info 
op www.ontdeksintniklaas.be.

Cultureel ambassadeur 
Noonah Eze
Begin januari werd Noonah Eze, ook bekend als dj Black 
Mamba, aangesteld als cultureel ambassadeur van de stad 
Sint-Niklaas voor 2020-’21. Noonah Eze woont in Brussel, 
maar haar thuisstad Sint-Niklaas blijft haar beroeren. Ze is 
trots op Sint-Niklaas en vermeldt ook steeds duidelijk haar 
link met de stad. Ze is erg geëngageerd en neemt initiatief 
om jong Sint-Niklaas talent kansen te geven. Ze heeft haar 
eigen show op Studio Brussel. Daarnaast draait Noonah Eze 
op tal van grote festivals. Ze maakt naam in de dj-wereld en 
werd bij verschillende wedstrijden genomineerd.
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Gids vol belevenissen
Midden januari rolde de editie 2020 van de ‘Gids vol 
belevenissen’ van de persen. Het is een handig overzicht van 
zowat alles wat onze stad op toeristisch vlak te bieden heeft: 
musea, historische gebouwen, leuke plekjes, evenementen, 
heerlijk groen, streekproducten, fijne horeca, verblijfplaatsen 
en nog veel meer. (Her)ontdek je eigen stad en haal je gratis 
exemplaar in het toeristisch infokantoor, Grote Markt 45, 
tel. 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be. 
Meer info over het toeristisch programma vind je 
op www.ontdeksintniklaas.be.

Je bent nooit te oud om te spelen …
Seniorentheater? Het woord doet in Vlaanderen amper een belletje 
rinkelen. Vreemd toch, want theater maken kan uitdagend en 
verfrissend zijn. Wil je dat aan de lijve ondervinden? En ligt je 
geboortejaar vóór 1960? Stuur dan een mail naar info@theaplus.
eu . Vertel in korte bewoordingen welke rol je wil vervullen in een 
open theaterproject en misschien treed je na de zomer met nieuwe 
(toneel-)vrienden voor het voetlicht. Toneelervaring is geen vereiste, 
goesting en levenslust zijn dat wél. Info: www.theaplus.eu.

Voorjaarsstormen 2019 erkend als ramp: aanvraag 
tegemoetkoming rampenfonds tot 31 maart 2020

Op 30 december 2019 werden de voorjaarsstormen, die tussen 9 en 15 maart van 2019 plaatsvonden, 
als algemene ramp erkend door de Vlaamse Regering. Dat wil zeggen dat het Vlaams Rampenfonds 
een financiële tegemoetkoming kan uitkeren voor schade die de stormen hebben aangericht.

WAT KOMT IN AANMERKING?
Iedere brandverzekering dekt ook schade door natuurrampen 
en dus ook schade die werd aangericht door stormen en 
rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen 
voor schade die door de brandverzekering wordt gedekt. 
Bij schade doet men daarom best aangifte bij de eigen 
brandverzekeraar.
Het Rampenfonds komt enkel tussen voor bepaalde gevallen, 
in te delen in deze vier categorieën. 
• Goederen die niet vallen onder de ‘eenvoudige risico’s’, 

wat voornamelijk van toepassing is op industriële of 
landbouwinstallaties. 

• Goederen die niet door verzekeringen kunnen gedekt 
worden, zoals een veestapel, landbouwgewassen, 
bosaanplantingen en (landbouw)bodems.

• Goederen van personen die afhankelijk zijn van een 
leefloon of vergelijkbare uitkering.

• Tenslotte kan het Vlaamse Rampenfonds ook voor 
goederen van het openbaar domein tussenkomen.

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN?
Een aanvraag voor een schadevergoeding wordt bij voorkeur 
via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds ingediend. Het 
voordeel van deze digitale indiening is dat de aanvraag dan 
zeker correct is ingevuld. Het is uiteraard ook nog steeds 
mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen. De nodige 
formulieren daarvoor zijn ook op de website https://overheid.
vlaanderen.be/rampenfonds terug te vinden. De uiterste 
indiendatum van een aanvraag is in beide gevallen 31 maart 
2020. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen 
met het Vlaams Rampenfonds op tel. 02 553 50 10 of via 
rampenfonds@vlaanderen.be.
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De Ronde van Vlaanderen komt naar 
Sint-Niklaas op zondag 5 april!
De Ronde van Vlaanderen is een groots wielerfeest, dat heel Vlaanderen in beweging brengt. Ook in 
2020 loopt het parcours van De Ronde over het grondgebied van onze stad. Het stadsbestuur nodigt 
de inwoners uit om de renners bij hun doortocht te begroeten en aan te moedigen.

PARCOURS

Het parcours van ‘Vlaanderens mooiste’ is 270 km lang en loopt langs mooie groene landschappen, door dorpen en steden, 
maar ook langs de gekende klassieke kuitenbijters in de Vlaamse Ardennen. 

De renners vertrekken op zondag 5 april om 10.30 uur aan de Scheldekaai van Antwerpen en bereiken rond 11 uur het 
grondgebied van Sint-Niklaas via Eigenlostraat en Houten Schoen. Vanaf Hertjen rijden ze langs de N70 naar de Parklaan 
en van daar rond de Grote Markt. Ze verlaten de stadskern terug via de Parklaan en de N70, nu richting Tereken en 
Dendermondse Steenweg. Rond 11.20 uur bereiken de renners de gemeentegrens met Temse.

Een dag vóór de profs rijden duizenden sportieve fietsers ‘hun’ Ronde van Vlaanderen. Afzien op de nijdige hellingen en 
kasseistroken, genieten van de pittoreske, kronkelende wegen door het Vlaamse land en meegedreven worden door de niet 
te evenaren ambiance tijdens ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo’, het hoort er allemaal bij. De doortocht van de wielertoeristen 
in Sint-Niklaas vindt plaats op zaterdag 4 april, van 7.15 uur tot 9.30 uur, en loopt via Eigenlostraat, Hoge Heerweg, 
Industriepark-West en Dendermondse Steenweg.

PRAKTISCH

Op zaterdagochtend 4 april, tijdens de doortocht van de wielertoeristen, geldt langsheen het parcours éénrichtingsverkeer. Op 
zondagochtend 5 april wordt het parcours door de stadskern afgesloten voor het verkeer. Meer info over de verkeerssituatie 
vind je vanaf midden maart op www.sint-niklaas.be.


