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Ontdek Sint-Niklaas
Tips voor een fijne zomervakantie in
eigen stad
Samen zijn we erin geslaagd om het coronavirus grotendeels te bedwingen. Toch kan het nog geruime
tijd duren voor het gewone leven zal hernemen. Ook de komende maanden moeten wij waakzaam
blijven en de maatregelen goed opvolgen. Wie daarbij kiest voor een vakantie in eigen stad, heeft een
waaier aan mogelijkheden. Deze Stadskroniek helpt je op weg.
Uitgebreide info over alle activiteiten vind je op www.ontdeksintniklaas.be
Nog belangrijk: alle activiteiten vinden plaats onder voorbehoud van federale, regionale of lokale
beslissingen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De actuele coronamaatregelen dienen
ook altijd gerespecteerd te worden.
WANDELEN
Zomerse avondwandelingen tot drie maal per week

Verborgen schatten van Sinaai
Ontdek de zingende monniken in de middeleeuwse abdij
van Boudelo of de melodieuze composities van Edgar Tinel
op deze interactieve wandel- of fietstocht naar keuze in onze
groenste deelgemeente. Op www.erfgoedapp.be selecteer
je ‘wandelingen fietstocht 800 jaar Sinaai’. Je telefoon geeft
een signaal bij elk verborgen verhaal, als een echte gids.
Geen smartphone? De fraaie folder en routebeschrijving
kan je gratis afhalen in het toeristisch infokantoor of in
het deelgemeentehuis van Sinaai. Alles staat ook op www.
ontdeksintniklaas.be.

Lancering nagelnieuwe toeristische wandelkaart
stadshart

Coronaproof wandelen en fietsen in jouw buurt

Beeldig Sint-Niklaas, de nieuwe kunstzinnige fietsroute

Zorg goed voor jezelf door te blijven bewegen. Herontdek
hoeveel deugd een simpele wandeling of een toertje met de
fiets kan doen. In Belsele, Nieuwkerken, Puivelde, Sinaai en
Sint-Niklaas zijn fijne paden voor wandelaars en fietsers te
vinden. Trage pareltjes die niet platgetreden zijn, vlakbij huis.
De geknipte manier om coronaproof te gaan wandelen.

Wist je dat Sint-Niklaas één van de hoogste aantallen
beelden in openlucht heeft? In samenwerking met
CC Boontje en Kunst in de Stad brengt toerisme een
gloednieuwe fietskaart langs de mooiste exemplaren uit,
verspreid over het hele grondgebied. De routebeschrijving is
gratis af te halen. Een begeleide fietstocht langs de
beeldenroute met kunstzinnige evocaties volgt op
6 september. Volg www.ontdeksintniklaas.be voor meer info.
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Sint-Niklaas op kindermaat
De stad ontdekken met de jonge speurneuzen, dat kan deze
zomer met het spiksplinternieuwe kinder-doe-boek. Door
uitdagende opdrachten op te lossen onthult de stad aan
jonge bengels haar geheimen. (Groot)ouders mogen mee
op stap met de 7- tot 12-jarigen. Vanaf 15 juli te koop in het
toeristisch infokantoor.

Geen windeieren, maar een gouden ei: de vos Reynaert
levert ons met het Streek Grote Routepad (GR) Waas- en
Reynaertland de eretitel van wandelroute van het jaar 2020
op! Deze grensoverschrijdende, 175 km lange streek-GR
loopt van Lokeren naar Hulst. In Sint-Niklaas loopt de route
langs de kerkwegels van Nieuwkerken, naar het centrum
van Sint-Niklaas via het Pietje Waaspad, verder naar het
Reynaertdorp Belsele, en via het landelijke Puivelde tot het
pittoreske Sinaai. Echte die-hards wandelen de GR-route
in één ruk uit, maar gewone dagstappers kunnen makkelijk
deeltrajecten gaan verkennen.
Na 20 jaar werd de route volledig vernieuwd en uitgebreid
met heel wat nieuwe natuurgebieden. Dus als je wil
uitwaaien langs een heerlijk wandelpad, dan weet je
waar je terecht kan! De wandelgids ‘streek-GR Waas- en
Reynaertland’ is te koop aan 15 EUR in het toeristisch
infokantoor op de Grote Markt.

De historische stadskernwandeling – de meest gevraagde
belevingswandeling bij bezoekers aan onze stad – zit
helemaal in een nieuw jasje. Langs een aangepast circuit
ontdek je de toppers van Sint-Niklaas. Bovendien is de kaart
voortaan gratis! Haal gauw je plan op in het toeristisch
infokantoor.

Ontdek een volledig nieuwe reeks zomerse
avondwandelingen van dienst toerisme, met invalshoeken
die nooit eerder aan bod kwamen. Iedere dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond in juli en augustus, in
groepjes tot tien personen. Prijs: 2,50 EUR per persoon.
Wees er snel bij! Vraag naar de brochure bij het
toeristisch infokantoor op de Grote Markt of check www.
ontdeksintniklaas.be.

Streek-GR Waas- en Reynaertland bekroond tot
wandelroute van het jaar 2020

Op stap met Eufrazie
Eufrazie de boommarter neemt je mee op pad. Deze
interactieve natuurwandeling voor gezinnen loopt door ons
mooiste plekje natuur, de Fondatie van Boudelo. Je kiest voor
een route van 3,5 tot 6,5 km. Met weetjes en leuke spelletjes.
De gratis folder haal je af in het toeristisch infokantoor of
vind je op www.ontdeksintniklaas.be.

Pik je gratis exemplaar op van deze brochures:
• Wandelen langs Trage Wegen in Sint-Niklaas (4,5 km – 6,5
km – 9,5 km)
• Wandelen langs Trage Wegen in Sinaai (13,5 km – 16 km)
• Het landschap vertelt – Stille getuigen in Nieuwkerken
(5,5 km – 7,5 km)
• Wandelen en fietsen langs Trage Wegen in de Bezenkoek
Belsele (6/7 km)
• De mooiste weg naar de korte keten (15,4 km – 16,5 km –
29,1 km)
Je kan ze ook downloaden op www.ontdeksintniklaas.be.
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FIETSEN
Nieuwe Fietskaart Waasland

Fair Trade fietsroute

De social distance route: op gedichtenjacht doorheen
Sint-Niklaas

Verken de binnenstad, de rand van Sint-Niklaas en de
deelgemeenten met de Fair Trade fietsroute. Ontdek tal van
adresjes waar je eerlijke, biologische, lokale maar vooral
fijne producten kan kopen! Met de fiets een ontspannende
tocht van 32 km maken en zo 20 nieuwe adresjes leren
kennen? Het kan met deze kaart die gemaakt werd samen
met vrijwilligers van de Oxfam wereldwinkel uit SintNiklaas! Laat je verrassen door de winkeladressen in de
binnenstad waar je mooie en eerlijke producten kan kopen.
Je kan de kaart downloaden in PDF of in GPS formaat via:
www.sint-niklaas.be/fairtrade. Wil je graag een gedrukt
kaartje? Je vindt ze bij de toeristische dienst en bij de
deelnemende punten.

ZOEKEN
Op speurtocht door fleurig Sint-Niklaas en Belsele
Tot en met 30 augustus kan je deelnemen aan een pittige
fotowandelzoektocht. De vijfde editie van ‘Op zoek naar
Wase Raapjes’ staat in het teken van ‘bloemen’. Per formulier
(10 EUR) gaat 0,50 EUR naar De Bijs vzw.
Na twee succesvolle edities organiseren de Sint-Niklase
BierProevers opnieuw tot en met 30 september een
wandelzoektocht (5 EUR) in het stadshart. Al wandelend
verken je de prachtige plekjes van de Sint-Niklase
binnenstad en los je fotovragen op. Je hoeft geen bier te
lusten om van deze zoektocht te genieten. Formulieren
voor beide zoektochten zijn verkrijgbaar in het toeristisch
infokantoor op de Grote Markt.
Het fietsnetwerk Waasland, dat is 700 kilometer fietsplezier
door onze streek met zijn prachtige landschappen. Stel
zelf je tocht samen en fiets van fietsknooppunt naar
fietsknooppunt, langs de bolle akkers, de populierenrijen,
de polders en de bossen van het Waasland. Op de pas
vernieuwde kaart vind je bovendien een overzicht van leuke
bezienswaardigheden bij de knooppunten. De fietskaart
Waasland is verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor op de
Grote Markt tegen 6 EUR.
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Nieuw dit jaar zijn de fotozoektochten van GSF Belsele. Er
zijn trajecten van 7 en 10 km. Deze deelnameformulieren
zijn gratis verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor, in het
deelgemeentehuis van Belsele en op www.ontdeksintniklaas.be.

augustus 2020 onze zomerse zoektocht en verken ons
klinkend parcours. Vind je de schatkist? Dan krijg je een
klankboekje boordevol spelletjes én maak je kans op een
familieweekend.
de Bib, H. Heymanplein 3
Meer info: tel. 03 778 34 00 – bibpubliekswerking@sintniklaas.be

THX-muur

Kinderen gaan op berenjacht, volwassenen op
gedichtenjacht. Poemtata vzw organiseert in samenwerking
met de Bib een social distance gedichtenjacht in SintNiklaas. 21 dichters, 21 gedichten, 21 ramen of etalages
in Sint-Niklaas. Loop de route en maak kans op een
poëziebundel! Aan de ‘social distance gedichtenjacht’ is
ook een wedstrijd verbonden. Loop de route, noteer de
titels van de 21 gedichten – enkele gedichten hebben geen
titel, noteer van die gedichten de eerste regel – en stuur
je antwoord vóór 1 september naar bibpubliekswerking@
sint-niklaas.be of de Bib, H. Heymanplein 3. Uit alle correcte
en volledige inzendingen worden vijf winnaars gekozen. Je
hoeft de route uiteraard niet in één dag te lopen. Dat kan
gedurende de maanden juni, juli en augustus. Het plannetje
is te vinden in de Bib, in het toeristisch infokantoor en op de
website https://sint-niklaas.bibliotheek.be.

De vele hulpverleners en vrijwilligers krijgen dagelijks
applaus rond 20 uur. Vanuit d’Academie Beeld willen we
graag een stapje verder gaan: een welgemeende ‘dank u’
in het straatbeeld. De leerlingen van het jongerenatelier
van Lut Vandebos zijn met dit idee aan de slag gegaan en
hebben een ‘Thx-mural’ ontworpen. Deze zal in verschillende
variaties, groot en klein, verschijnen in de publieke ruimte
van Sint-Niklaas. Ga op ontdekkingstocht in de stad en in de
mural!

Plein AIR

Schatten van Vlieg: de zomerzoektocht voor kinderen
in de Bib van Sint-Niklaas
Hoor jij wat ik hoor? Geluid is overal, maar dat betekent niet
dat je het altijd hoort. Weet je bijvoorbeeld nog wat het
eerste geluid was dat je vandaag hoorde? Of hoe regen en
wind klinken? En zou het bij de buren anders klinken dan
thuis? Ontdek of jij hoort wat ik hoor.
Ga op zoek naar een schat van Vlieg in de Bib van SintNiklaas! Volg tussen woensdag 1 juli en zondag 30

Bij de start van de lockdown half maart heeft d’Academie
Beeld een breed project opgestart onder de titel ‘d’Academie
Beeld ON AIR’. De leerlingen zijn stuk voor stuk ‘Artist In
Residence’ geworden bij hun thuis. We hebben gigantisch
veel respons gekregen op dit initiatief. Om dit in het
straatbeeld zichtbaar te maken en onze leerlingen de kans te
geven om hun werk te tonen, organiseren we vanaf 20 juni
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‘PLEIN AIR’. We vragen onze leerlingen om hun werk te tonen
aan hun voordeur, aan het raam, in hun voortuin en aan
de ateliers van d’Academie. We creëren zo een gigantische
tentoonstelling doorheen het Waasland en bij uitbreiding
de lage landen. Plan je fietsroute, wandel rond in je buurt,
verken de verste verten van onze regio en ontdek de werken
van onze leerlingen. De interactieve kaart met alle locaties
vind je op onze website.
Meer info: www.academiesintniklaas.be
Deel jouw geweldige tocht met ons:
AIR@academiesintniklaas.be

Spannende fotozoektochten in drie musea
Vanaf 1 juli kunnen kinderen aan de slag met de
gloednieuwe bingokaarten. Daarmee gaan ze op de drie
museumsites (SteM, Mercatormuseum en De Salons) als een
speurhond langs de vitrines en de kunstwerken op zoek naar
de juiste afbeelding. Spelplezier gegarandeerd voor alle
jonge Sherlocks. Ontdek ook de andere programma’s voor
gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar. Meer info: www.
museasintniklaas.be, tel. 03 778 34 50.

Street art tour

stadsplan. Indien je weet waar je kijken moet, merk je dat de
stad een openluchtmuseum is. De kaart toont een fiets- en
wandelroute langs alle muurschilderingen en graffitiwerken.
Het plan wordt zowel op papier als digitaal beschikbaar
gesteld. Ga op pad en ontdek de oudere en recente werken
die kleur geven aan onze stad! Beschikbaar vanaf eind juni.
Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.

TENTOONSTELLING BEZOEKEN

van kunstwerken, bestaande monumenten of decoratieve
elementen wordt ingespeeld op thema’s van Coup de
Ville. Met vragen, zoekertjes, weetjes, opdrachten en een
randprogrammatie met o.a. balkonconcerten, is dit een
perfecte inleiding tot de tentoonstelling in het najaar. Vele
zaken waar men routinematig aan voorbijgaat, zullen meer
betekenis krijgen en groeien in waarde. Met behulp van een
brochure kan men de tocht op eigen tempo in verschillende
etappes afleggen.

Bastiaan van Aarle - Solotentoonstelling - Un-titled
interactions
Van 25 juni tot 6 september

De tijd dat het ex libris een louter gebruiksobject was om
de eigendom van een boek te staven, ligt ver achter ons.
Inmiddels is deze waardevolle kleingrafiek uitgegroeid
tot Grote Kunst op Klein Formaat. Deze tentoonstelling
legt de nadruk op de vele vrouwelijke kunstenaars die
zich bezighielden met deze vorm van grafiek. Graphia,
de vereniging die de tentoonstelling organiseert, is een
bevoorrechte partner van onze musea en voert reeds meer
dan 60 jaar actief promotie voor het ex libris. Een handige
bezoekersgids loodst je door het verhaal. Vooraf reserveren
is verplicht, via www.museasintniklaas.be.

CC Sint-Niklaas, tentoonstellingszaal Zwijgershoek
Open: di-vr: 13.30 uur – 17 uur, za: 13 uur - 17 uur, zo: 11 uur
- 17 uur. Gratis toegang

Gaby Cleuren: Reflecties
De Salons, Stationstraat 85 – nog tot 9 augustus 2020

Meer info: www.ccsint-niklaas.be

Pré-parcours Coup de Ville (WARP)

Wham Office en Springvis Foundation hebben in opdracht
van de stad, de handen in elkaar geslagen om alle street
art werken die Sint-Niklaas rijk is, te bundelen in een
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De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas diept uit haar archief enkele unieke oude kaarten van
haar werkingsgebied op. De bezoeker ontdekt kaarten van
inpolderingen, de (internationale) grenzen en hun evolutie,
de bewoning en de eigendomsverhoudingen, het wegennet,
rivieren, kanalen en onderwaterzettingen, forten, linies en
oorlogen. Het kaartmateriaal dateert van de 16de tot de
vroege 20ste eeuw. Bezoekers navigeren door de expo met
een handige wandelcatalogus. Vooraf reserveren is verplicht,
via www.museasintniklaas.be.

SteM Zwijgershoek – Gerard Gaudaenzaal – nog tot 13
december 2020

INTERACTIONS neemt de toeschouwer mee op pad langs
de Taff-trail, een route waarlangs vroeger steenkool werd
getransporteerd van de mijnen tot aan de havens van Cardiff
en Newport. Van Aarle zoekt naar sporen tussen mens,
landschap en industrie. De toeschouwer wordt uitgenodigd
deze uiteenlopende sporen doorheen de beelden te volgen.

Ook in de stad laat de natuur haar sporen na. Letterlijk, maar
vaak symbolisch zijn er eveneens aardig wat verwijzingen
naar bloemen en groen in de stedelijke omgeving. Via een
wandel- en fietsparcours met een kwis kan je die gans de
augustusmaand ontdekken in Sint-Niklaas. Met grote foto’s

Mercatormuseum – nog tot 13 december 2020

Vrouwen charmeren met graveren

In zijn projecten laat Bastiaan van Aarle steevast zijn licht
schijnen op verschillende en paradoxale maatschappelijke
aspecten. Zo confronteert hij in UN-TITLED de toeschouwer
met ruimten waarin lichtpanelen een dominante
plaats opeisen. Deze panelen worden ontdaan van hun
schreeuwerige informatie. Het worden non-plaatsen, lege
projectievlakken, ruimtes voor introspectie.

Van 1 tot 30 augustus

Land van Waas in oude kaarten II

Aan de kwis van het Pré-Parcours zijn verschillende prijzen
verbonden die nog voor de start van ‘Coup de ville – Chasing
Flowers’ (11 september – 11 oktober) uitgereikt worden.
Meer info: Kunstenplatform WARP – www.warp-art.be

Zoals iemand zijn leven neerschrijft in een dagboek,
zo schildert Gabriëlla Cleuren dag na dag wat ze voelt,
waarneemt, denkt en droomt. Dat is de basis van haar
kunst: het samenvoegen van fragmenten van geheugen en
delen van de werkelijkheid. Met vele kleurrijke verftoetsen
dompelt ze de toeschouwer onder in haar innerlijke wereld
met een blik naar buiten toe.
Vooraf reserveren is verplicht, via www.museasintniklaas.be.
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DE NATUUR VERKENNEN

SPELEN

ARCHIEFFILMS BEKIJKEN

Sint-Niklaas heeft heel wat groene parels. Je bezoekt ze
best met de fiets of te voet via het omvangrijke trage
wegennetwerk. Dit zijn enkele locaties om te ontdekken.

Stadsarchief presenteert vijftig jaar stadsgeschiedenis
in vijfdelige filmreeks

Het stadsbos Puitvoet is een begrip bij heel wat
jeugdverenigingen in onze stad. Het stadsbos is een
mengelmoes van bossen en landbouw, doorsneden door
trage wegen en aftakkende olifantenpaden. Ondanks de
bescheiden omvang vind je er erg veel variatie aan planten
en dieren. Kersverse ouders plantten er de geboortebossen
aan.

Zwemplezier en hoog bezoek

Een ontspannende wandeling op de parkbegraafplaats
Tereken? Het kan. Het oude kerkhof van Sint-Niklaas is
meer dan louter een begraafplaats. Door jarenlang extensief
beheer ontwikkelden kort gemaaid gazon en grijze stenen
zich tot bloemenrijke graslanden. Tussen de oude, barokke
graven is het rustig vertoeven, en dat op slechts enkele
honderden meters van het stadscentrum.
Tussen de dorpskernen van Sinaai, Puivelde en Belsele
liggen uitgestrekte naaldbossen van de Boskapel en den
Bezenkoek. Het uitgebreide netwerk van trage wegen dat de
bossen doorsnijdt is een echte aanrader.
De puurste natuur vind je terug in Sinaai. Nabij de grens met
Stekene strekken de natuurreservaten Fondatie van Boudelo
en De Heirnisse zich uit over zo’n 160 hectare bos, poelen en
ruigtes. Hier is variatie troef. De Fondatie is een paradijs voor
wandelaars. Het is een zeldzaam stiltegebied, waar de natuur
overheerst en je volledig tot rust komt.

De website www.9100speelstad.be brengt alle
speelinitiatieven in onze stad samen op één plek. Kinderen
en ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar vinden er onder
meer info over speelbossen, speelstraten, speelplekken en
het spannende bordspel ‘9100 speeldag’. Verder kan je er
ook twee leuke, overzichtelijke kaarten downloaden met alle
speelplekken: één voor het stadscentrum en één voor de
deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai.

inSint-Niklaas.be
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De vijfdelige reeks start met een terugblik op de jaren 1930:
flaneer tussen de kramen op de donderdagse markt, beleef
een Vlaamse kermis en een turnfeest van Kracht en Geduld,
vier mee met de Christoffelwijding in de Heistraat en het
eeuwfeest van de stedelijke brandweer, bewonder één van
de vroegste bloemenstoeten en geniet van diverse ‘kleine’
filmpjes van het gezinsleven bij de families Verniers en
Steels.

Maak deze zomer eens een nostalgische trip naar de
twintigste eeuw en herbeleef het verleden van SintNiklaas op het scherm in je huiskamer. Het stadsarchief
presenteert vijf historische filmvoorstellingen die één
bepaald decennium uit de vorige eeuw in beeld brengen.
Sfeerbeelden van de jaren 1930 tot en met de ‘seventies’
passeren de revue in vijf afleveringen. Elk filmfragment
wordt voorzien van commentaar zodat de kijker heel wat
kennis over de stadsgeschiedenis rijker is.

‘Sint-Niklaas in de jaren 1940’ laat je toekijken bij de
herplaatsing van het vergulde Mariabeeld op de toren van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 1947 of genieten van de
eerste Bevrijdingsfeesten in 1948. Wie herinnert zich de
zomers in de jaren 1950 toen de ‘putten van Scheerders’
als zwemvijvers dienst deden? Of was je er bij toen koning
Boudewijn op 4 november 1956 voor het eerst de stad
bezocht? ‘Sint-Niklaas in de jaren 1960’ staat volledig in het
teken van de viering van 750 jaar Sint-Nicolaasparochie.
En wie terugdenkt aan de jaren 1970, voelt zich misschien
nostalgisch bij autoloze zondagen, kunstuitingen of
protestacties.

De reeks ‘Sint-Niklaas in de jaren 30/40/50/60/70’ is
opgedeeld in vijf afleveringen van ca. 50 minuten. Te
bekijken via www.sint-niklaas.be/archieffilms
Meer info: archief@sint-niklaas.be of tel. 03 778 33 80

Historisch filmarchief
Het stadsarchief Sint-Niklaas draagt zorg voor een
verrassende filmcollectie die via geregelde oproepen, gericht
zoekwerk en toevallige schenkingen is ontstaan. De voorbije
jaren vormde dit audiovisueel archief een waardevol
onderdeel van stedelijke erfgoedprojecten. Pellicule van
9,5mm tot 8mm, Super8-films, Betacam- en VHS-cassettes,
het zijn allemaal dragers van informatie die een duurzame
archiefzorg verdienen. Om deze informatie op lange termijn
te bewaren en toegankelijk te maken heeft het archief veel
aandacht en tijd besteed aan digitalisering. Hierdoor kan dit
filmarchief nu tot in de huiskamer gepresenteerd worden.
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Vermijd verkeersslachtoffers:
respecteer de zone 30
Een nieuw digitaal venster op de
stedelijke musea

Heel wat stadsgenoten wonen in een zone 30, in een wijk of schoolomgeving. Door het trage verkeer
is het er veiliger en er is minder geluidshinder. Toch stelt de politie heel wat snelheidsovertredingen
vast. Dat is heel erg te betreuren, want het zijn precies de hoge snelheden die ernstige verwondingen
veroorzaken bij de zachte weggebruikers.

De stedelijke musea van Sint-Niklaas herbergen boeiende, waardevolle collecties en tal van
topstukken op drie unieke locaties. Al dat moois heeft nu ook een aantrekkelijk digitaal uithangbord
met de gloednieuwe website www.museasintniklaas.be.

WAAROM IS EEN ZONE 30 VEILIGER?

HANDHAVING

Bij een snelheid van max. 30 km per uur is de kans op een
ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km per uur.
De bestuurder heeft dan immers meer tijd om te reageren.
Bovendien is de stopafstand veel kleiner.

Een goed snelheidsbeleid gaat samen met een degelijk
handhavingsbeleid. Sinds eind vorig jaar voert de politie
verhoogde controles uit in de zone 30, in het bijzonder in
de schoolomgevingen. Tussen begin januari en begin mei
2020 werden 6.570 voertuigen in een zone 30 gecontroleerd,
waarvan er 1.343 in overtreding waren. Dit is ruim 20%. De
hoogst gemeten snelheid was 76 km per uur.

ERFGOED IN DE KIJKER

WEBPLATFORM

De stedelijke musea zijn een dynamisch erfgoedcentrum
met een uitgesproken publiekswerking. Dat komt meteen
tot uiting voor wie landt op de startpagina. De thema’s
‘Tentoonstellingen’, ‘Activiteiten’ en ‘Plan jouw bezoek’ zijn
uitgelicht en geven aan dat er rond het collectiebeheer een
hele werking is uitgebouwd.

De lancering van de museumsite is een nieuwe stap in de
vernieuwing van het webplatform van de stad Sint-Niklaas.
In 2018 kwamen OndernemeninSintNiklaas.be,
OntdekSintNiklaas.be, de portaalsite Sint-Niklaas.be en
Stadvandesint.be online. In 2019 volgden de websites van
de stedelijke academies, met als nevenproject een afstemming van de namen, logo’s en huisstijl. In de loop van deze
bestuursperiode wordt het webplatform verder uitgebouwd.

Onder ‘Tentoonstellingen’ zijn alle tijdelijke expo’s
overzichtelijk weergegeven aan de hand van fototegels.
Bezoekers ontdekken het ruime aanbod aan evenementen,
lezingen, rondleidingen, workshops, vernissages en
publieksmomenten allerhande onder ‘Activiteiten’.
‘Plan je bezoek’ is een handige en toegankelijke toeleiding
naar de verschillende sites en collecties. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het aanbod voor kinderen,
groepen en klassen. Voor de scholen worden, per niveau,
tal van werkdocumenten online ter beschikking gesteld.
Rechtstreeks een gids reserveren of publicaties bestellen in
de museumshop kan ook via deze hoofdrubriek.
De overzichtspagina ‘Collecties’ heeft enkele extra
blikvangers met ‘Topstukken’ en ‘Voorwerp van de maand’. De
bezoeker kan er evenwel ook voor kiezen om de musea te
verkennen aan de hand van de drie locaties.

( HER ) ONTDEK ONZE MUSEA
De nieuwe museumsite is een echt visueel uithangbord
voor de museumwerking. Met grote zorg werden tientallen
beelden geselecteerd die de collecties en publiekswerking
op een fraaie manier in beeld brengen. Specifiek voor het
Mercatormuseum is er ook een virtuele rondleiding. Een
apart luik van de website geeft een blik achter de schermen
van de musea. Ook de mobiele versie werkt heel handig.
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Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig
bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een
overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een
auto aan 30 km per uur, maar overleeft gemiddeld slechts
55% van de voetgangers een botsing aan 50 km per uur.
Niet aangepaste snelheid behoort tot de voornaamste
oorzaken van verkeersongevallen. In een scholenstad
als Sint-Niklaas zijn de grote groepen jonge fietsers en
voetgangers op de schoolroutes bijzonder kwetsbaar.

WETTELIJK KADER
BEZOEK HET STEM GRATIS MET HET HELE GEZIN
Waardebon geldig tot 13-12-2020.
Reserveer je bezoek op www.museasintniklaas.be
en wissel de bon om aan de kassa.

BEZOEK HET MERCATORMUSEUM GRATIS
MET HET HELE GEZIN
Waardebon geldig tot 13-12-2020.
Reserveer je bezoek op www.museasintniklaas.be
en wissel de bon om aan de kassa.
BEZOEK DE SALONS GRATIS
MET HET HELE GEZIN
Waardebon geldig tot 09-08-2020.
Reserveer je bezoek op www.museasintniklaas.be
en wissel de bon om aan de kassa.

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag
rijden dan 30 km per uur. Door de lage snelheid krijg je
als weggebruiker meer tijd om oogcontact te maken en
tot wederzijds respect te komen. Bovendien kan je het
verkeersgedrag van andere weggebruikers beter inschatten.

MOBILITEITSPLAN SINT- NIKLAAS
De twee voornaamste ambities uit het stedelijk
mobiliteitsplan zijn het verhogen van de verkeersveiligheid
en de verkeersleefbaarheid. Om de verkeersveiligheid te
verhogen kwam er in 2016, op basis van de indeling van de
wegen, een nieuw snelheidsplan.
Zo werden alle woonwijken in de stad zone 30. De
verblijfsfunctie heeft er voorrang op de verkeersfunctie. Ook
in alle schoolomgevingen geldt het statuut zone 30. Recent
werden de schoolomgevingen extra geaccentueerd met
logo’s op het wegdek. Deze zomer worden zowel binnen als
buiten de rondweg nog een aantal straten toegevoegd aan
de zone 30. Je vindt alle straten op www.sint-niklaas.be/
zone30.
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Programma Sint-Niklaas Zuid:
Grote openbare werken aan de zuidrand
van de stad
Midden maart gingen de rioleringswerken in de Puitvoetstraat van start. Met dit project wordt meteen
ook het ‘programma Sint-Niklaas Zuid’ gelanceerd. Het gaat om een gecoördineerde opeenvolging van
grote werken in het zuiden van onze stad met een brede betekenis voor mens en milieu.
DE PROJECTEN
In totaal gaat het om acht projecten. Ze staan hieronder
opgelijst in volgorde van uitvoering.
• Puitvoetstraat: rioleringswerken en fietspaden. In
uitvoering (zie verder).
• Hoogkamerstraat: aanleg fietspad. De werken starten in
het najaar 2020.
• Industriepark-West: rioleringswerken en fietspaden. Start
van de werken in het voorjaar 2021.
• Aansluiting Hoogkamerstraat (= Hoge Heerweg, Houten
Schoen, Eigenlostraat en Galgstraat): rioleringswerken en
fietspaden. Start van de werken in najaar 2021, met vooraf
een participatietraject.
• Dendermondse Steenweg en Tereken: fietspaden. Start
voorjaar 2023.
• Eigenlostraat (vanaf spoorlijn)-Brandstraat:
rioleringswerken en fietspaden. Start voorjaar 2024.
• Industriepark-Noord: fietspaden.
• Oostelijke tangent: nieuwe, rechtstreekse verbinding
tussen de E17 en de N70/Singel, langsheen de spoorlijn
naar Temse.

voor fietsers. De fietsroutes in het zuiden van de stad, die
dagelijks gebruikt worden door heel wat scholieren, worden
veiliger.
Meer info over deze projecten vind je op www.sint-niklaas.
be/sintniklaaszuid

Tenslotte gaan de grote werken ook telkens gepaard met
een aanzienlijke verbetering van de weginfrastructuur
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EÉN KEUZEMENU VOOR TWEE NOODNUMMERS

1722 VOOR STORMSCHADE OF WATEROVERLAST

In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één
van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie)
te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je
geen of de verkeerde keuze zou maken.

Niet-levensbedreigende situaties bij storm of wateroverlast
kan je melden via het e-loket van de Hulpverleningszone
Waasland, op www.hvzwaasland.be.

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe
om te kiezen welke hulp je nodig hebt. Zodra de keuze
gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator
van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten
kan sturen die je nodig hebt. Dit keuzemenu maakt het
gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en
helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van
112 naar 101 of omgekeerd.

Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE
downloaden. Na de registratie kan je op het icoontje van
brandweer, ziekenwagen of politie drukken als je hulp nodig
hebt. Dit vervangt de keuze die je via het keuzemenu zou
maken. Meer info vind je op www.112.be.
Ben je doof of slechthorend, of heb je een spraakstoornis?
• Bij de registratie van de app 112 BE kan je met een vinkje
aanduiden dat dit het geval is. Als je een noodoproep doet
via de app, zal de operator de chatfunctie activeren.
• Je kan de noodcentrales ook bereiken via SMS. Je kan geen
berichten sturen naar de traditionele noodnummers 112
en 101, maar wel naar specifieke nummers voor doven,
slechthorenden of mensen met een spraakbeperking. Meer
info vind je op www.112.be.

WAAROM?

In het ontwerp van de bovengrond wordt veel aandacht
besteed aan ontharding en vergroening. Dit om het
hemelwater beter vast te houden en te laten indringen in de
bodem. Dat is belangrijk voor het grondwaterpeil.

Om snel te reageren in een noodsituatie is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de bestaande
noodnummers. Naast de gekende noodnummers 112 en 101 zijn er de voorbije jaren ook enkele
nieuwe specifieke nummers en een app gelanceerd.

APP 112 BE

Meer info over deze projecten vind je op www.sint-niklaas.
be/sintniklaaszuid.

De rioleringswerken hebben tot doel de waterzuivering
in onze stad te verbeteren. Er wordt immers overal een
gescheiden stelsel aangelegd, met een aparte afvoer van
hemelwater en van afvalwater. Het hemelwater gaat naar
beken en waterlopen in de omgeving. Omdat alleen het
afvalwater nog naar het waterzuiveringsstation afgevoerd
wordt, kan de zuivering daar beter gebeuren.

Wanneer je dringende of iets minder
dringende hulp nodig hebt…

Je kan bellen naar 1722 om schade te melden. De federale
overheid activeert dit nummer telkens er noodweer
voorspeld wordt. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen
dat de noodcentrales 112 en 101 niet overbelast raken en
dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten
wachten.

1733 VOOR DOKTERS VAN WACHT
Heb je tijdens het weekend of op feestdagen nietdringende medische hulp nodig en is jouw eigen dokter niet
bereikbaar? Bel dan het nummer 1733. Via een keuzemenu
kom je terecht bij de lokale wachtpost.

SCHRIJF JE IN OP BE -ALERT
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou via sms, e-mail of een gesproken boodschap kan
verwittigen in een noodsituatie. Schrijf je in via www.bealert.be en blijf op de hoogte van geldende aanbevelingen.

PUITVOETSTRAAT
De rioleringswerken in de Puitvoetstraat gingen midden
maart van start en worden afgerond in november 2020.
Bovengronds is er onder meer een dubbelrichtingsfietspad
voorzien. De kostprijs van het project bedraagt ruim
3 miljoen EUR.
Bekijk de plannen en de timing op www.sint-niklaas.be/
puitvoetstraat.

1 KEUZEMENU VOOR DE
2 NOODNUMMERS

1 Bel 112 of 101

3 Blijf aan de lijn

en
Luister

In nood?

2 Maak je keuze

naar de
boodschap

6

5

4

8

7

*
|||

101

3

2

1

0

9
#

<

1

of

2

www.112.be

13

Wat te doen bij warm weer?
“Wees voorbereid en zorg voor anderen”
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar
extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Elk jaar
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte in
België. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch
zieken.

Wees zuinig met water

In de stad speelt ook het hitte-eilandeffect mee en is het nog warmer
op warme dagen. Om gezondheidsproblemen bij de inwoners van
Sint-Niklaas zo veel als mogelijk te voorkomen heeft de stad een
eigen warmteactieplan.

Door de klimaatverandering krijgen we hete zomers en meer dagen zonder regen. De regen valt
in korte, intense stortbuien. Onze woningen en tuinen aanpassen, doen we best zo snel mogelijk.
We worstelen al jaren met lage grondwaterstanden omdat het regenwater te snel wegstroomt. Het
drinkwater in Sint-Niklaas is afkomstig van het waterproductiecentrum van Kluizen. De Watergroep
vult het spaarbekken in de winter met water uit de omliggende waterlopen. Verstandig omspringen
met water is een belangrijke eerste stap. Dit zijn enkele tips.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan
een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100
tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee
je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen,
zelfs vijf keer.
• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme
ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s
avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Doe het
heel gericht en dicht bij de wortels, bijvoorbeeld met een
gieter.
• Besproei uw gazon niet. . Zonder sproeien wortelt het
gazon dieper en is het beter bestand tegen de droogte.
U zal merken dat het zich na een periode van droogte
sneller herstelt dan u dacht. Maai het gazon niet te kort,

Meer info: www.vmm.be/water/waterbesparing

Wondercar

Blijf bewegen

Heel wat mensen missen hun wekelijkse ontmoetingen
met vrienden en familie om eens een ‘koffieklets’ te kunnen
doen. In de maanden juli en augustus zal je daarom in
verschillende buurten de Wondercar kunnen vinden. Met
onze bakfiets of caravan ingericht als Wondercar komen we
tot in jouw straat met een tasje koffie of een verfrissend
drankje. Meer informatie hierover vind je binnenkort in jouw
brievenbus.

De overheid geeft aan zoveel mogelijk in uw kot te blijven,
maar je mag wel nog naar buiten om te bewegen. In deze
Stadskroniek staan verschillende plekjes in Sint-Niklaas die
het ontdekken waard zijn. Wil je wel bewegen, maar weet je
niet goed hoe? Dan kan je ook terecht bij een ‘bewegen op
verwijzing coach’. Zij geven jou tips op maat. De ‘bewegen
op verwijzing coach’ voor Sint-Niklaas kan je bereiken via
0468 58 56 94 (Bram Van de Velde) of via sint-niklaas@
bewegenopverwijzing.be.

Belronde 80+
Al heel wat 80- en 85-plussers zijn de afgelopen maanden
door een medewerker van de stad opgebeld. Omdat er in
onze stad meer dan 4.000 80-plussers wonen, proberen we
in de zomermaanden met de overige 80-plussers te bellen.
Heb je als senior nog een vraag of opmerking, mag je steeds
bellen naar 03 778 37 26.
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dan bescherm je de bodem beter tegen de hitte. Als je
toch sproeit, sproei eenmaal per week een kwartier in
plaats van elke dag 5 minuten.
• Was enkel de ramen van uw auto met emmer en spons of
sla gewoon een keertje over.
• Vermijd braakliggende grond. Zet een deel van je gazon
om naar een graslandje. Kies nu je boom of struik om
in november te planten. Ze zorgen voor een verkoelend
effect.
• Vang regenwater op. Het komt via de regenwaterpijp in
een ton of tank. Gebruik het om te wassen, spoelen of de
tuin te besproeien. Wist je dat de stad een premie geeft
als je een regenwaterput plaatst?

Mantelzorgers, bedankt!
23 juni is niet alleen de langste dag van het jaar (de dag
met de meeste zonneschijn), maar ook de dag van de
mantelzorger. De afgelopen maanden hebben we meer dan
ooit op onze mantelzorgers kunnen rekenen. Vaak stonden
zij achter een gesloten deur mee te applaudisseren voor
onze hulpverleners, maar zij verdienen toch ook onze dank!
Zij stonden er vaak alleen voor in deze toch wel speciale
periode en hadden niet altijd de mogelijkheid om eens zelf
tot rust te komen. Dus vanuit de stad willen we aan alle
mantelzorgers zeggen: DANK U WEL!

Zorg voor anderen

Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of
vermoed je dat er zo iemand in je straat woont?
Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed
voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken.
Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde
auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid

Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

Wanneer hulp zoeken?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek
een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je
huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal
op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn
of overvloedig zweten, kortademigheid, een
hoge lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen
de spoeddienst: 112. Koel de persoon in
moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien
nodig.

Drink voldoende

• Drink meer dan gewoonlijk, ook als
je geen dorst hebt.

Hou jezelf koel

• Zoek koele plekken op en vermijd
de zon.
• Verplaats inspanningen naar een
koeler moment.
• Draag lichte kledij en een
hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche,
(voeten)bad ...).

Hou je huis koel

• Verlucht op momenten dat het
buiten koeler is dan binnen.
• Hou de zon buiten.

Wanneer je maatregelen neemt tegen
warmte, hou dan steeds rekening met de
actuele coronamaatregelen, zoals beslist
door de Nationale Veiligheidsraad.

Website met advies en praktische tips

Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’?
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Samen door de coronatijd:
dit is het allerbelangrijkste
1. VOLG DE BASISREGELS

3. HELP ANDERE MENSEN

Ook bij de huidige afbouw van de coronamaatregelen mag
je geen onnodige verplaatsingen maken en moet je zoveel
mogelijk thuisblijven. Ook telewerken blijft de norm, tenzij
dit onmogelijk is. Verder zijn dit de gouden regels:

Sinds het begin van de coronacrisis kwamen er allerlei
burgerinitiatieven tot stand, om buren te helpen,
eenzaamheid te verlichten of zorgverleners te ondersteunen.
Wil jij ook graag iets doen, neem dan zeker een kijkje op de
website www.sintniklaashelpt.be.

Blijf zeker thuis als je ziek bent.
Was vaak je handen.
Hou 1,5 meter afstand van andere personen.
Draag een mondmasker als je geen afstand kan
houden.

2. BLIJF OP DE HOOGTE
De versoepeling van de maatregelen gebeurt stap voor stap.
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte blijft. Volg de
situatie op de voet via de media en via deze kanalen:
Stadsbestuur
www.sint-niklaas.be/coronavirus
coronavirus@sint-niklaas.be
tel. 03 760 92 71 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14
tot 16 uur)

4. ZOEK ZELF HULP, ALS JE HET MOEILIJK HEBT
Heb je het zelf moeilijk en heb je nood aan een luisterend
oor? Aarzel dan niet om contact te nemen met een
hulpverlener. Je kan bellen met Tele-Onthaal op het nummer
106. Jongeren kunnen terecht bij Awel, op het nummer 102.
Heb je door de coronacrisis financiële problemen gekregen?
Kan je een aantal noodzakelijke uitgaven niet meer doen? Of
heb je nood aan een gesprek of andere ondersteuning? De
sociale dienstverlening van het OCMW is er voor jou. Maak
een afspraak in het welzijnshuis in de Abingdonstraat 99
en vraag om steun en advies. Een maatschappelijk assistent
zal met jou bespreken wat we voor je kunnen doen. Je
kan daarvoor bellen op tel. 03 778 66 66 of mailen naar
welzijnshuis@sint-niklaas.be.

FOD Volksgezondheid
www.info-coronavirus.be
info-coronavirus@health.fgov.be
tel. 0800 14 689

DRAAG EN GEBRUIK JE MONDMASKER CORRECT
• Doe het mondmasker ze weinig mogelijk aan en uit.
• Was je handen grondig met water en zeep voor je het aantrekt en voor je het afzet.
• Zorg dat je neus en mond goed afgedekt zijn.
• Vermijd het aanraken van je gezicht en het mondmasker.

