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Samen houden we onze stad proper!
Propere straten en pleinen zijn aangenaam voor iedereen, bewoners en bezoekers. Het dagelijks 
onderhoud van het openbaar domein door de stadsdiensten is noodzakelijk en belangrijk, maar zal 
nooit toereikend zijn zonder jouw medewerking.

EERST ENKELE CIJFERS

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal 
meldingen van zwerfvuil en sluikstort in onze stad 
verdrievoudigd. Elke maand verwerkt de dienst openbare 
reinheid zo’n 200 meldingen. Verspreid over heel het 
grondgebied van onze stad staan er 565 vuilnisbakken, 
waarvan sommige zelfs zeven dagen op zeven geledigd 
worden. 

Dagelijks ruimen 12 voltijdse medewerkers het zwerfvuil 
op. Regelmatig moeten extra collega’s bijspringen. Dit 
vertraagt noodzakelijke openbare (onderhouds)werken. Er 
is bovendien de hoge maatschappelijke kost. Eén sluikstort 
van 15 kg opruimen kost het stadsbestuur al gauw 300 EUR.

Ook voor wie betrapt wordt, hangt er een kost aan 
sluikstorten: de GAS-boete kan oplopen tot 350 EUR.

ZOEK OPLOSSINGEN

Heb je een afvalprobleem? Zoek dan oplossingen en gooi 
het niet op straat of in de berm. Je vervuilt het openbaar 
domein, je werkt een negatief beeld van onze stad in de 
hand en zorgt voor ergernis bij je medeburgers.

Je kan met je afval terecht in de recyclageparken van MIWA, 
niet alleen in Nieuwkerken en Sint-Niklaas, maar ook in 
Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster (www.
miwa.be).

Je kan jaarlijks viermaal een grofvuilinzameling aan huis 
aanvragen. Daarvoor neem je contact op met het gratis 
infonummer 0800 98 003 of vul je het aanvraagformulier in 
op www.miwa.be.

Er zijn nog zes andere inzamelingen aan huis: GFT, papier 
en karton, PMD, snoeihout, textiel, restafval. Maak er gebruik 
van!

Nomé en Billy van team openbare reinheid gaan elke dag de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten.
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Sluikstorter 
gezien?

Meld het!
Tel. 03 778 30 00
sint-niklaas.be/melding
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Vermijd afval. Winkel afvalarm, koop onverpakt en gebruik 
een boodschappentas. 

Wat nog in goede staat is kan je aanbieden aan het 
kringloopcentrum Den Azalee in de Heistraat.

GRATIS AFFICHES

Wil jij je steentje bijdragen om deze affiches te verspreiden, 
bijvoorbeeld voor je raam, in je school, het lokaal van 
je vereniging? Geef ons een seintje en je krijgt ze thuis 
bezorgd: communicatie@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 81.

ALS IEDEREEN VEEGT VOOR EIGEN DEUR …

De stadsdiensten doen heel wat om onze straten, pleinen 
en parken proper te houden. Maar een echt reine stad 
krijgen we alleen als iedereen daaraan meewerkt. Laat 
daarom geen vuil achter op straat en ruim zwerfvuil op als 
je het tegenkomt, zeker voor je eigen woning.

SCHOON VOLK

Schoon Volk is een project van MIWA en ondersteunt 
iedereen die alleen of in groep (bv. met het gezin, 
vriendengroep, buurtcomité, ...) regelmatig zwerfvuil 
wil ruimen in een bepaalde buurt. Hoe dikwijls, waar en 
wanneer je dit doet, beslis je uiteraard zelf.

Ben jij het rondslingerend afval ook beu en heb je zin om 
deel te zijn van de oplossing?  
Sluit je aan bij Schoon Volk: www.miwa.be/schoonvolk

MELD HET

Zie je een sluikstort(er). Meld het!
Tel. 03 778 30 00 – klantendienst@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/sluikstort

Zwerfvuil staat bij de Vlaming op nummer één in het lijstje van grootste ergernissen.
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Nieuwe zorgsite in Nieuwkerken  
schiet snel op
In Nieuwkerken verrijst in snel tempo een nieuwe zorgsite. Verdeeld over vier paviljoenen komt er een 
nieuwbouw voor woonzorgcentrum Populierenhof met 120 kamers, 30 flats, een dienstencentrum, een 
dagopvang en een buitenschoolse opvang.

Paviljoen 1 (het paviljoen vooraan) vormt het 
kloppend hart van de campus: hier komen het lokaal 
dienstencentrum, het centrum voor dagverzorging, het 
onthaal van het woonzorgcentrum, een ruime cafetaria in 
bistrosfeer, een polyvalente zaal, burelen en zorgkamers. 
Dagverzorgingscentrum De Sprankel, dat nu nog gehuisvest 
is in de Hospitaalstraat, verhuist dus hierheen.
De bewoners van het woonzorgcentrum wonen verspreid 
over de paviljoenen 1, 2 en 3. Paviljoen 1 en 2 beschikken 
samen over 78 kamers voor bewoners op de verdiepingen. 
Beide paviljoen zijn verbonden door een bovengrondse 
passerelle. In paviljoen 3 wonen de bewoners met dementie 
in een geborgen omgeving. Daar zijn 42 kamers.

Op de nieuwe zorgsite komen ook 30 flats voor 65-plussers. 
De assistentieflats situeren zich in paviljoen 2 (7 
assistentieflats met terras) en paviljoen 4 (23 assistentieflats 
met terras). 
De flats zullen deels verhuurd worden via de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting en deels door Zorgpunt 
Waasland.  Wie interesse heeft, kan zijn/haar gegevens 
doorgeven bij thuiszorgcentrum ’t Punt. Als de voorwaarden, 
de prijs en de start van de inschrijvingen gekend zijn, 
zullen de medewerkers van thuiszorgcentrum ’t Punt de 
geïnteresseerde personen contacteren.

In het paviljoen achteraan (paviljoen 4) huist de 
buitenschoolse kinderopvang op de gelijkvloerse verdieping.

Zorgpunt Waasland: “Ouderen en personen die zorg 
nodig hebben, wonen en leven hier ‘corona-proof ’. In het 
woonzorgcentrum leven bewoners in kleine leefgroepen 
verspreid over drie paviljoenen. En koppels waarvan één of 
beiden zorg nodig hebben kunnen toch ‘zelfstandig’ wonen, net 
naast of zelfs in het woonzorgcentrum.”

De vier gebouwen zijn met elkaar verbonden via een half 
ondergrondse gang en bieden vanop Turkyen doorzicht op 
het omliggende parkgebied. De binnenafwerking van het 
derde paviljoen is bijna klaar. De bouw van paviljoenen 1, 2 
en 4 is volop bezig. 

Eind 2021 nemen we de nieuwe zorgsite stap voor stap in 
gebruik. De bewoners van Populierenhof verhuizen eind 
2021-begin 2022 naar de nieuwbouw. Vervolgens zal het 
huidige ‘Populierenhof’ worden afgebroken om plaats te 
maken voor een groenzone met veel groen, wandel- en 
fietspaden. Kortom, de nieuwe zorgsite wordt samen met het 
park een levendige groene long van bijna 9 ha groot in het 
hartje van Nieuwkerken. 

Bouw 15 assistentieflats in Bokkenhof
Naast de 30 flats in Nieuwkerken, is de bouw bezig van 
15 assistentieflats voor ouderen op de Gerdasite, aan 
Bokkenhof. Ze zijn bedoeld voor koppels of alleenstaanden, 
die zelfstandig willen blijven wonen én méér én makkelijker 
gebruik willen maken van een zorgaanbod. In het Gerdapark 
kunnen ze daarvoor terecht in dienstencentrum Den Aftrap. 

De flats in het Gerdapark zijn ongeveer 70m² groot en 
uitgerust met een noodoproepsysteem zodat hulp dag en 
nacht nabij is. Via de doorgangen in de Kongostraat en de 
Kokkelbeek, is het te voet ongeveer 500 meter naar de Grote 
Markt. De flats worden midden 2021 in gebruik genomen.

MEER INFO EN INSCHRIJVING:
Thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23. Tel. 03 778 55 55, west@zpw.be.
Elke werkdag in de voormiddag van 9 tot 12.30 uur. Of op afspraak. 
www.zorgpuntwaasland.be



Sport- en recreatiepark met zwembad-
complex in Puyenbeke
Zo’n 150 stadsgenoten waren op woensdag 16 september present op de infomarkt over het nieuwe 
sport- en recreatiepark Puyenbeke in de basisschool in de Watermolendreef. Ze kregen – helemaal 
coronaveilig – in kleine groepen toelichting over verschillende aspecten van het project. Daarmee is 
één van de grote ‘werven’ tijdens deze bestuursperiode definitief gelanceerd.

NIEUWE TOEKOMST VOOR VEROUDERDE SITE

De site Puyenbeke aan de Watermolendreef is verouderd, 
maar biedt heel wat mogelijkheden. Het stadsbestuur wil 
de site inrichten als een echt sport- en recreatiepark, met 
terreinen voor verschillende sporttakken. De samenhang met 
de ontwikkeling van de zone rond de Molenbeek, die terug 
open gaat, maakt van Puyenbeke een aantrekkelijke, groene 
en vlot toegankelijke plek.

Bovenop de sportfaciliteiten in het park komt er een 
gloednieuw, modern zwembadcomplex, met een sportbad 
van 50 meter en een recreatief gedeelte. De nood aan een 
eigentijds zwembad, waar sportclubs, scholen en inwoners 
terecht kunnen, wordt hiermee ingevuld.

HET TRAJECT

Een project van deze omvang vraagt heel wat technische 
en administratieve voorbereiding. Zo komt er een 
mobiliteitsonderzoek en is er een ruimtelijke visie nodig. 
Voor de realisatie van het nieuw stedelijk zwembad kiest 
het stadsbestuur voor de formule waarbij, op basis van een 
procedure, een firma wordt aangesteld die zowel instaat voor 
het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud als de 
exploitatie van het zwembad.

Verder is er nog de fase van het ontwerp en de 
vergunningen, om tenslotte te kunnen starten met de 
bouwwerken zelf. Alles bij elkaar zijn de opening van het 

zwembad, de omgevingswerken en de aanleg van het 
sportpark voorzien tegen midden 2024.

SAMEN MET BEWONERS EN GEBRUIKERS

Het stadsbestuur wil het sport- en recreatiepark Puyenbeke 
realiseren in dialoog met de buurt, de scholen, de 
(toekomstige) gebruikers, sport- en jeugdverenigingen 
en andere betrokkenen. Met dat doel werd een intensief 
participatietraject opgestart. 

Aansluitend bij de infomarkt liep er tot midden oktober 
een brede bevraging. Aan de hand van een reeks gerichte 
initiatieven werd er getracht om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. Het resultaat van de enquête vormt de basis voor 
een stadsgesprek op woensdag 18 november in ’t Bau-huis, 
voor alle geïnteresseerden. 

Ook bij de volgende stappen ter voorbereiding van het 
project worden bewoners en gebruikers betrokken.

ALLE INFO

Volg het project Puyenbeke stap voor stap via www.sint-
niklaas.be/puyenbeke.

Je vindt er onder meer de affiches met tekst en beeld, die 
de basis vormden voor de toelichting tijdens de infomarkt 
van 16 september. Je kan er ook inschrijven voor het 
stadsgesprek op woensdag 18 november.

5



Fietsstraten in Sint-Niklaas?  
De teller staat op 18!
Er wordt steeds meer gefietst in en naar Sint-Niklaas. De cijfers van de fietstelpalen op de invalswegen 
bevestigen dat. Het stadsbestuur ondersteunt deze trend en timmert met tal van acties aan de weg 
om van Sint-Niklaas een échte fietsstad te maken. Zo steeg het aantal fietsstraten sterk in de loop van 
2020. Tot vandaag is de fietser al de baas in 18 straten. Hou jij de verkeersregels goed in de gaten, als 
je met de wagen een fietsstraat binnenrijdt?

WAAR FIETSERS THUIS ZIJN EN DE AUTO TE GAST IS

In een fietsstraat moeten de auto’s achter de fietsers blijven. De fietser is er de hoofdgebruiker en auto’s moeten zich schikken 
naar het rijgedrag van de fietsers. Fietsers mogen de volledige breedte van de baan innemen en, in dubbelrichtingsstraten, de 
helft van de rijbaan. De snelheid is begrensd tot 30 km per uur.

Op het verkeersbord ‘fietsstraat’ staat een witte fietser afgebeeld die voor een rode auto rijdt. Dit symbool vind je terug op 
het wegdek bij het begin van de fietsstraat. Ter verduidelijking werd er in sommige fietsstraten een rode asfaltlaag gelegd en 
werden fietssymbolen in het midden van de rijbaan aangebracht.

WAAROM FIETSSTRATEN?

Willen wij nog meer inwoners op de fiets krijgen, dan moet het fietsen in onze stad snel, comfortabel en veilig kunnen 
verlopen. De inrichting van fietsstraten is een belangrijk middel om dat waar te maken.

Want niet elke straat in de stad is geschikt om er een fietspad aan te leggen. Soms is er gewoon niet genoeg ruimte. 
Nochtans is het noodzakelijk om belangrijke plaatsen in de stad, zoals schoolsites, op een fietsveilige manier met elkaar te 
verbinden. Precies daarom richten wij fietsstraten in. 

DE TUSSENSTAND

Het aantal fietsstraten in onze stad stijgt voortdurend. In oktober 2020 stond de teller al op 18. Dat betekent dat je als 
automobilist, bij een rit door de stadskern, quasi zeker door één of meerdere fietsstraten rijdt. Hou jij daar rekening mee?

Dit zijn ze, in alfabetische volgorde:

Ankerstraat – Boonhemstraat – Brokkelingenstraat - Broodstraat – Gasmeterstraat – Grote Peperstraat – Hemelaerstraat – 
Houtbriel – Kalkstraat – Kleine Peperstraat – Klein-Hulststraat – Nieuwstraat – Richard Van Britsomstraat – Stationsplein – 
Stationswegel – Truweelstraat – Walburgstraat – Westerstraat.
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Innovatief en coöperatief wonen  
op de Paterssite
De Paterssite in Sint-Niklaas kent een lange traditie van gemeenschapsleven en duurzaamheid. Het 
stadsbestuur wil vanuit deze waarden een coöperatief woonproject inrichten op deze bijzondere 
locatie. Wooncoop kreeg opdracht om 22 wooneenheden met gemeenschappelijke functies te 
realiseren.

EEN PLEK MET EEN GEHEUGEN

De Paterssite is gelegen in de stadskern van Sint-Niklaas, 
op wandelafstand van het station en van de Grote Markt 
(hoek Truweelstraat en Leopold II-laan). Deze site omvatte 
oorspronkelijk de 'Paterskerk', het klooster van Paters 
Franciscanen (Minderbroeders) en een binnentuin als 
groene oase.

Nadat de Paters Franciscanen afscheid namen van deze plek, 
kon het stadsbestuur de Paterssite aankopen. Vervolgens 
werd, in samenwerking met Interwaas, een plan opgemaakt 
om de Paterssite een nieuwe bestemming te geven in 
traditie met wat het altijd is geweest: gemeenschappelijk 
wonen, een groene stadstuin en de kerk als nieuwe 
gemeenschapsruimte.

Ook de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting is 
betrokken en realiseert een woonproject op de site, met 12 
sociale huurwoningen.

COÖPERATIEF WOONPROJECT: EEN OPROEP

Wooncoop gaat aan de slag om op deze plaats een 
vernieuwend woonproject te realiseren: 22 wooneenheden 
met gemeenschappelijke functies. Er zal plaats zijn voor 
gezinnen, koppels en singles met of zonder kinderen. 

Wooncoop is geen gewone projectontwikkelaar, maar 
een burgercoöperatie. Dat betekent dat bewoners en 
investeerders van wooncoop ook coöperanten zijn van 
wooncoop. Elke wooncoop-bewoner huurt dus als het ware 
bij zichzelf en combineert de voordelen van kopen met die 
van huren. Net als bij kopen heeft de bewoner zeggenschap, 
levenslange woonzekerheid, woont hij aan kostprijs en 
bouwt hij kapitaal op. Net als bij huren, woont hij flexibel 
en hoeft hij zich geen zorgen te maken over het onderhoud 
van de woning, want wooncoop beheert en onderhoudt 
de woning met bijzondere aandacht voor kwalitatief en 
duurzaam wonen. 

Het coöperatief model maakt wonen op de Paterssite ook 
toegankelijk voor mensen met een beperkte financiële 
draagkracht. Om dit project financieel mogelijk te maken, 
loopt momenteel een investeringsronde waarbij kapitaal 
wordt verzameld bij grote én kleine investeerders. 

Wie meer wil weten over hoe dit in zijn werk gaat, kan 
een online infosessie volgen op zaterdag 7 november. 
Inschrijven kan via de site www.wooncoop.be/paterssite. 
Ook wie op de Paterssite wil wonen, kan zich vandaag reeds 
kenbaar maken.
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Lokale Politie lanceert 
Donkere Dagen Offensief
Nu de dagen weer korter en de nachten langer worden, start 
Lokale Politie Sint-Niklaas met haar donkere dagen-offensief met 
bijkomende inzet van medewerkers en extra acties de komende weken.

POLITIETOEZICHT TIJDENS EINDEJAARSSHOPPEN

Om de aankoop van de kerst- en eindejaarscadeautjes vlot te laten verlopen voor 
zowel handelaars als klanten zullen er in de eindejaarsperiode en de daaropvolgende 
soldenmaand extra politieploegen patrouilleren in de winkelstraten, op de grote parkings 
en aan het Waasland Shopping Center. Deze patrouilles gebeuren niet alleen overdag, maar 
zeker rond sluitingstijd en tijdens de koopjeszondagen.

‘NIET THUIS, LICHT AAN’

De wijkpolitie start eveneens met de campagne ‘Niet thuis, licht aan’, waarbij ze flyers achterlaat in brievenbussen 
van woningen die een donkere en verlaten indruk maken. Op de achterzijde van de flyer vinden de bewoners tips om 
woninginbraak te voorkomen.

BOB-CONTROLES

In functie van de verkeersveiligheid start de politie met de BOB-eindejaarscampagne. Elke dag zal de politie chauffeurs 
controleren op rijden onder invloed van alcohol en drugs, met nadruk op de nachtelijke uren. Kleine en grotere acties zullen 
elkaar afwisselen. 

FIETSVERLICHTING

Ook de onverlichte fietser komt in het vizier van de politie. Gebrekkige zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers werkt 
verkeersongevallen in de hand. Naast vaste lichten mogen de fietsers ook knipperlichten gebruiken om zich zichtbaar te 
maken in het verkeer. De fietser mag zelf kiezen waar hij het licht bevestigt: op de fiets, het lichaam, kledij of rugzak.

AANGIFTE DOEN? MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK MET DE POLITIE!

Sinds kort kan je zelf online een afspraak inplannen als je aangifte wil doen in het Politiehuis. Je surft naar www.politie.
sint-niklaas.be en klikt op ‘ik wil een afspraak maken’.  Uit het keuzemenu kies je voor welk type van feiten je aangifte wenst 
te doen,  bijvoorbeeld voor verlies of diefstal van je bankkaart. In de online agenda kies je vervolgens een datum en tijdstip. 
Je vult je persoonlijke gegevens in en boekt op deze manier makkelijk en snel je afspraak in. De afspraakbevestiging komt 
in je mailbox terecht samen met eventueel extra informatie zoals de nodige documenten die je moet meenemen naar je 
afspraak.  Je krijgt automatisch via mail een herinnering een dag voor je afspraak, tenzij je aangeeft dat je dat niet wenst.
Heb je geen e-mail? Dan kan je nog steeds telefonisch een afspraak vastleggen op het nummer 03 760 65 00.

www.politie.sint-niklaas.be 
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en TikTok.
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Sint-Niklaas gaststad  
voor 84ste Landjuweelfestival
Het jaarlijkse Landjuweelfestival van OPENDOEK brengt van woensdag 4 tot zondag 8 november 
het amateurtheater naar gaststad Sint-Niklaas. Het festival biedt een selectie van de meest 
belangwekkende voorstellingen die het voorbije seizoen te zien waren in Vlaanderen en Brussel.

Sinds 2016 vindt het Landjuweelfestival elk jaar in een 
andere stad plaats. Na Mechelen, Oostende, Genk en 
Brussel, komt het festival nu naar Sint-Niklaas van 4 
tot 8 november, met een selectie van acht pareltjes van 
amateurvoorstellingen en verschillende workshops en 
lezingen. 

VIJF DAGEN, ACHT VOORSTELLINGEN

De voorbije maanden is het programma van het 
Landjuweelfestival door het coronavirus door elkaar 
geschud. Verschillende voorstellingen werden uitgesteld 
en het theaterseizoen moest vroegtijdig stilgelegd 
worden. Hierdoor werd de keuze voor de festivalselecteurs 
noodgedwongen beperkt tot 44 voorstellingen. Acht daarvan 
schitteren nu op het Landjuweelfestival in Sint-Niklaas, van 
4 tot 8 november.

SINT-NIKLAAS THEATERGEZELSCHAP 
GESELECTEERD

Eén van de geselecteerden van het festival is 
Toneelvereniging De Vlasbloem. Voorzitster Sophie Maris 
reageert opgetogen: “Het is echt een unieke ervaring en we 
zijn bijzonder fier om in onze eigen zaal ‘De Vlasbloem’ te 
spelen voor een ruimer publiek. De groep leefde enorm toe naar 
de selectie, want we voelden dat we goed bezig waren en het 
is fijn om hiervoor beloond te worden. Er was uiteraard nog de 
angst of het festival wel door kon gaan omwille van corona. 
Gelukkig kunnen we er nu volop tegenaan gaan en onze liefde 
voor toneel delen met het grote publiek.”

THEATERWORKSHOPS EN FIGURENTHEATER

Naast de geselecteerde voorstellingen is er ook een 
interessant randprogramma. Zo kunnen jongeren van 
12 tot 25 jaar deelnemen aan verschillende workshops, 
begeleid door theaterdocenten van d’Academie Podium 
en Jeugdtheater Ondersteboven. Tijdens de laatste 
festivaldag op zondag 8 november tonen de deelnemers in 
Jeugdcentrum Den Eglantier wat ze tijdens de theaterstage 
hebben gecreëerd.

Ook theater Tieret, dat gekend is voor zijn poppentheater, 
geeft een workshop voor al wie kennis wil maken met het 
figurentheater. In deze workshop krijg je een inkijk in de 
wondere wereld van de poppen, onder begeleiding van een 
professionele poppenspeler.

CORONAPROOF FESTIVAL

Omwille van corona wordt deze editie van het 
Landjuweelfestival net iets anders dan anders. De plaatsen 
in de theaterzalen zijn beperkt, maar dit wordt opgelost met 
livestreamings van alle geselecteerde voorstellingen. De 
livestream kan je volgen in De Casino in Sint-Niklaas.

TICKETS

Tickets kosten tussen 10 en 14 EUR. Voor de livestream 
betaal je tussen de 5 en 7 EUR. Een festivalpas kost 85 EUR.

Meer info en tickets: www.opendoek.be/landjuweel/2020 of 
tel. 03 222 40 90.

9



10

Seniorenweek 2020
Van 16 tot 22 november vindt de jaarlijkse seniorenweek plaats. Door corona is het programma van 
de seniorenweek minder uitgebreid dan andere jaren, maar we laten deze bijzondere week toch niet 
zomaar passeren. Op deze website vind je info over alle activiteiten waar je aan kan deelnemen:  
www.sint-niklaas.be/senioren. Ontvang je liever een papieren exemplaar van het programma? Dat kan 
via senioren@sint-niklaas.be of tel. 03 778 37 26. Veiligheid staat voorop, dus voor alle activiteiten 
worden de nodige maatregelen genomen om de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken. 
Volgende activiteiten willen we alvast uitlichten.

ONTBIJT VOOR SENIOREN

De stad, de dienstencentra, sociaal restaurant de Variant en Koek & Ei bieden de senioren op zes verschillende locaties 
in onze stad een ontbijt aan. Je kan het ontbijt ter plaatse nuttigen of afhalen. Kostprijs is 7 EUR per persoon. Het 
kansenpastarief is 5 EUR

Reserveren op voorhand is verplicht via tel. 03 778 37 27 of via senioren@sint-niklaas.be. Reserveren kan vanaf  
2 november 2020. Het ontbijt vindt telkens plaats tussen 8.30 uur en 10.30 uur.

Op volgende plaatsen kan je een ontbijt nuttigen of afhalen:
• Maandag 16 november: De Klavers in Belsele, Sint-Andriesstraat 4.
• Dinsdag 17 november: Centrum Ten Bos, Nieuwkerken, Ten Bos 33.
• Woensdag 18 november: Dienstencentrum ’t Lammeken, Lamstraat 23.
• Donderdag 19 november: Koek & Ei, Hendrik Heymanplein 5.
• Donderdag 19 november: Buurthuis Reynaertpark, Reynaertpark 254.
• Vrijdag 20 november: Dienstencentrum De Schutterij, Sinaai, Vleeshouwersstraat 8B.

De plaatsen zijn beperkt, dus wees er tijdig bij!

MUZIEKQUIZ

Op dinsdag 17 november organiseert S-Plus een muziekquiz in zaal Familia, Truweelstraat 138, om 14 uur. Inschrijvingen tot 
en met 16 november bij Marie-Louise Verbraeken: 
tel. 03 777 00 42 of gsm 0474 29 59 65, e-mail: marie-louise.verbraeken@telenet.be.

HERBELEEF HET VERLEDEN VAN ONZE STAD OP TV OOST
SINT-NIKLAAS IN DE JAREN 30-40-50-60-70

Van maandag 16 tot vrijdag 20 november, telkens vanaf 14.30 uur, zendt TV OOST een unieke vijfdelige filmreeks 
uit, samengesteld door het stadsarchief. De historische filmvoorstellingen over onze stad brengen elk één bepaald 
decennium uit de vorige eeuw in beeld.  Sfeerbeelden van de jaren 1930 tot en met de ‘seventies’ passeren de revue in vijf 
afleveringen. Elke aflevering wordt ingeleid en toegelicht.  Geniet van het Sint-Niklaas uit de jaren 30, 40, 50, 60 en,70. 
Deze beelden brengen ongetwijfeld mooie herinneringen terug naar boven.  Je kan de films ook online bekijken op  
www.sint-niklaas.be/archieffilms.
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Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 8: 
Eerlijk werk en economische groei
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 achtste doelstelling is duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen bevorderen. 

Wist je dat er in Sint-Niklaas 5.732 ondernemingen zijn?

De stad wil inzetten op een ondernemingsvriendelijk klimaat waar letterlijk en figuurlijk ruimte is om te ondernemen. In de 
gemeenteraad van juni 2020 is de ruimtelijk-economische studie goedgekeurd waarin een ruimtelijke visie en een kader is 
uitgewerkt om onze lokale economie verder te laten ontwikkelen. Er is daarbij aandacht voor de duurzame herontwikkeling 
van bestaande bedrijventerreinen en voor het creëren van ‘broedplaatsen’ voor innovatieve en circulaire economie. 

Een sterke lokale economie betekent ook werkgelegenheid. We willen meer jobs in onze stad en mensen aan het werk 
helpen. Dat doen we niet alleen. We werken hiervoor samen met het bedrijfsleven, VDAB, scholen… Met de VDAB hebben we 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de noemer ‘Samen sterk voor lokaal werk’. We hebben hierbij ook aandacht 
voor kwetsbare doelgroepen die moeilijk aan een job geraken. Hiervoor organiseren we diverse begeleidingstrajecten. 
We ondersteunen ook de sociale economie, door bijvoorbeeld een deel van het groenonderhoud in de stad door sociale 
economiebedrijven te laten doen.

Ben je op zoek naar werk? Dan is Walk & Talk misschien iets voor jou. Dit is hét maandelijkse info- en netwerkmoment voor 
mensen die op zoek zijn naar (ander) werk. Walk & Talk gaat iedere eerste dinsdag van de maand om 10 uur door in de 
hoofdbib in Sint-Niklaas. Er komt telkens een professional langs die toelichting geeft over een specifiek onderwerp.  
Daarnaast krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen en kennis uit te wisselen.

Meer info over economie en werk: tel. 03 778 31 81 of mail economie@sint-niklaas.be.
Op de website van de bib vind je alle info over Walk & Talk: https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
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Ontdek Sint-Niklaas in de 
wekelijkse nieuwsbrief
Wat is er dit weekend te doen in Sint-Niklaas? Staan er 
leuke evenementen op het programma? Kan ik ergens naar 
toe met de kinderen? Zijn er nieuwe routes om heerlijk te 
wandelen of te fietsen? Waar kan ik lekker lokaal winkelen? 
Deze en vele andere fijne tips zetten we voor jou elke week 
op een rijtje in de digitale nieuwsbrief ‘Ontdek Sint-Niklaas’. 
Abonneer je via www.ontdeksintniklaas.be.

Planning riowerken  
in kaart
Rioleringswerken hebben een grote impact op de omgeving. 
Het stadsbestuur wil bewoners, handelaars en bedrijven 
daarom sneller en vroeger informeren over aankomende 
projecten. De planning van de rioprojecten voor de 
komende jaren werd gedetailleerd in kaart gebracht op de 
stadswebsite. Ook andere grote infrastructuurwerken zijn 
in het overzicht opgenomen. Per project wordt de huidige 
stand van zaken vermeld, evenals de volgende fase met 
de actuele timing. Al de beschikbare informatie krijgt een 
driemaandelijkse update.
Info: www.sint-niklaas.be/riowerken

Wegenwerken?  
Blijf op de hoogte
Wegenwerken zijn noodzakelijk en onvermijdelijk. Het 
stadsbestuur doet er alles aan om, in nauw overleg met de 
aannemers, de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Blijf 
op de hoogte van verkeershinder in de stad. Abonneer je op 
de digitale nieuwsbrief verkeershinder via:
www.sint-niklaas.be/verkeershinder.

Dienstverlening  
op afspraak

De diensten in het stadhuis en het welzijnshuis werken al 
een hele tijd enkel op afspraak. Dit is niet alleen sneller 
en veiliger, doordat er geen wachtrijen zijn. Het is ook 
persoonlijker en we kunnen je komst goed voorbereiden. Er 
zijn twee mogelijkheden om een afspraak te maken: 
• online: https://afspraken.sint-niklaas.be
•  telefonisch: 03 778 33 21

Afkoppeling regenwater  
op privaat domein
Rioleringswerken met aanleg van een gescheiden 
stelsel gaan overal gepaard met de afkoppeling van 
het regenwater op privaat domein. Dit betekent dat het 
afval- en regenwater ook op jouw eigendom gescheiden 
moet worden en apart moet aansluiten op de nieuwe 
leidingen. Het gaat om een verplichting, zowel van 
de Europese als van de Vlaamse overheid. Het doel is 
regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te laten 
infiltreren in de bodem en waterzuivering te verbeteren. 
Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning. 
De afkoppelingsstudie per woning wordt betaald door de 
stad, de afkoppelingswerken worden gesubsidieerd en ook 
de kosten voor de keuring, na uitvoering van de werken, 
worden gedragen door de stad. De eerste stap is het bezoek 
van de afkoppelingsdeskundige, die samen met jou de 
situatie op jouw perceel bekijkt en een plan uittekent. Je 
hoeft hiervoor niets te doen. Wij contacteren jou. Belangrijk 
is dat er nooit breekwerken zullen gebeuren in je woning. 
Het subsidiereglement, het stappenplan en meer info vind 
je op www.sint-niklaas.be/afkoppeling.
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11.11.11-actie 2020
Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. 
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties 
die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld 
strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, 
voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk dus. Je 
kan hun inzet steunen, door een bijdrage over te schrijven 
via het formulier in deze Stadskroniek. In Nieuwkerken 
organiseert het 11.11.11.-comité het traditionele etentje, 
zij het in een enigszins aangepaste formule. Het wordt 
een ‘Etentje aan huis’ op zaterdag 14 november. We maken 
een heerlijke Indische curry, die je kan afhalen of aan huis 
laten leveren (maximum straal van 5 km). Kostprijs 17 EUR, 
kindermenu: 12 EUR. Bestellen en betalen voor 8 november 
via 11.11.11.nieuwkerken@gmail.com

Word bloeddonor
Door de coronacrisis is er een bloedtekort ontstaan. Het 
Rode Kruis nodigt je daarom uit om bloed te geven in:

Belsele, De Klavers, Sint-Andriesstraat 1, op woensdag 18 
november van 17.30 uur tot 20 uur.
Nieuwkerken, OC ’t Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 
woensdag 23 december van 17.30 uur tot 20.30 uur.
Sinaai, kapel van Huize Den Dries, Dries 53, woensdag 30 
december van 17.30 uur tot 20 uur.

Verder kan je ook altijd terecht in het donorcentrum Sint-
Niklaas, Stationsplein 26. Maak vooraf een afspraak via  
www.rodekruis.be of tel. 03 201 38 00.

Hulp nodig met uw computer of smartphone?
Beego IT- studenten helpen aan huis, in samenwerking met het stadsbestuur

In onze samenleving worden digitale vaardigheden 
steeds belangrijker. Wil je mee op de digitale trein 
springen? Misschien zijn er dingen die je zelf graag beter 
zou kunnen op je smartphone, tablet of laptop? Het 
stadsbestuur wil je hier bij helpen door twee digicheques 
per inwoner ter beschikking te stellen aan een verlaagd 
tarief vanaf 3 november.

Aangepaste tarieven voor inwoners van Sint-Niklaas 
(geldig tot eind 2021):
•  Tarief voor mensen die recht hebben op een kansenpas 

of op verhoogde tegemoetkoming: 3 EUR per uur.
•  Tarief voor mensen die geen recht hebben op een 

kansenpas of op verhoogde tegemoetkoming: 20 EUR 
per uur.

•  Cliënten van het welzijnshuis en het huis van het 
kind kunnen bij hun hulpverlener navragen of ze in 
aanmerking komen voor een bijzonder tarief van 1 EUR 
per uur.

Met een digicheque kan je één uur digitale hulp aan huis 
betalen. Zonder digicheque kost een uur hulp 40 EUR. 
Een student van Beego komt bij jou langs en begeleidt 
je persoonlijk. De student helpt je niet alleen, maar legt 
je ook geduldig én in mensentaal uit hoe je het een 
volgende keer zelf kan oplossen. Zo leer je heel wat bij.

Meer info over digicheques? welzijnshuis@sint-niklaas.be of 03 778 37 19 of aan de balie van het welzijnshuis of van de bib.
Meer info over Beego? Tel 078 485 400 (lokaal tarief zonder meerkost),  info@beego.be of www.beego.be.

Uiteraard zijn er ook heel wat interessante workshops en vormingen die je in groep kan volgen. Bij de bib krijg je info 
over het eigen aanbod van de Bib, Leerpunt en Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC. www.bib.sint-niklaas.be , 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be of 03 778 34 00.
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Sint-Niklaas renoveert: nu ook in de 
Kroonmolenwijk!

Eind 2019 gingen we in de Driekoningenwijk, Gazometerwijk en 
Watermolenwijk van start met het collectief wijkrenovatieproject 
‘Sint-Niklaas renoveert’. Heel wat wijkbewoners maakten kennis 
met het project en schreven in voor de eerste stap met het gratis 
renovatieadvies op maat. Intussen zijn de bouwteams samengesteld, 
bestaande uit een architect en een totaalaannemer. Momenteel 
zijn dan ook woningen in een offertefase met het oog op een 
uitvoering van hun werken. Afgelopen maanden werden reeds (kleine) 
renovatiewerken uitgevoerd.

Het project kende een vliegende start, dus is het tijd om een extra wijk 
aan te pakken. Vanaf nu kunnen ook eigenaars van woningen in de 
Kroonmolenwijk instappen in het renovatietraject. Natuurlijk kunnen 
bewoners van de drie pilootwijken ook nog steeds meedoen. Interesse? 
Surf naar www.sint-niklaas.be/renoveert of schrijf je meteen in voor de 
eerste stap van het project op www.bouwwijs.be/renovatieadvies. Een 
adviseur van de MilieuAdviesWinkel maakt vervolgens een afspraak 
voor het gratis onafhankelijk renovatieadvies aan huis.

De officiële start voor de bewoners van de Kroonmolenwijk begint 
met een bewonersbrief en de uitnodiging voor een infomoment in de 
maand november. Hierna kunnen geïnteresseerden zich inschrijven 
voor het project. 

Nood aan extra informatie? Neem contact op met de renovatiecoach 
via renovatiecoach@sint-niklaas.be.

Je woning renoveren? 
Zeker de moeite waard!
Door te renoveren investeer je in de eerste plaats in 
de toekomst van je woning. Het creëert een financiële 
meerwaarde en zal tevens het comfort verhogen voor de 
bewoners van de woning. Daarnaast zal de renovatie van je 
woning ongetwijfeld ook de energie-efficiëntie verbeteren. 
Je helpt daar niet alleen het klimaat een handje mee, ook 
je portemonnee profiteert mee. Niemand gooit graag het 
geld door ramen, deuren, muren, daken en vloeren. Daarom 
is het belangrijk om de schil van je woning te isoleren. 
Vergeet ook niet de luchtdichtheid van je woning aan te 
pakken. Immers, een luchtlek is een energielek. Wist je 
dat de luchtkwaliteit in een woning direct inspeelt op je 
gezondheid? Door bijvoorbeeld de ventilatie te verbeteren 
en een gecontroleerd en continue ventilatiesysteem te 
installeren, heb je meteen al een merkbaar resultaat in het 
binnenklimaat van de woning. Niet onbelangrijk!

Je kan zelf je energiewinst berekenen in functie van je 
geplande werken via de energiewinstcalculator op de 
website www.energiesparen.be/energiewinst. Voor de 
uitvoering van je werken kan je tal van premies krijgen. 
Je vindt alle info op www.premiezoeker.be of maak een 
afpraak bij de balie via: https://afspraken.sint-niklaas.be/. 

Cambio-deelwagenservice 
breidt uit met extra 
wagens én extra locaties
Ook in Sint-Niklaas zit het delen van wagens steeds meer 
in de lift. Dat resulteert in drie extra Cambio-deelwagens 
op minstens twee nieuwe locaties tegen eind 2020. Cambio 
heeft in Sint-Niklaas momenteel zeven deelwagens op vier 
standplaatsen: 
• Station (standplaats in de NMBS-parking): 3 wagens; 
• Hendrik Heymanplein: 2 wagens;
• Kroonmolenplein: 1 wagen; 
• Clementwijk² (standplaats bezoekersparking 

Kopenhagenplein): 1 wagen. 

De eerste extra wagen die erbij komt zal zijn standplaats 
hebben op Zwijgershoek. Tegen eind 2020 is het de 
bedoeling dat er maar liefst tien deelwagens op zes 
standplaatsen beschikbaar zullen zijn. 

Naast Cambio zijn er in Sint-Niklaas nog twee particuliere 
autodeelservices actief. Wil je weten of autodelen iets voor 
jou is, en welke service best bij jou past?  
Surf naar www.sint-niklaas.be/autodelen. 
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Het leven zoals het is… in tijden van corona
Bedankt Sint-Niklazenaren om deze basisregels goed na blijven naleven!

- RESPECTEER DE HYGIËNEREGELS 
- HOU AFSTAND (1,5 M) EN DRAAG JE 
  MONDMASKER WAAR DAT VERPLICHT IS
- BEPERK JE NAUWE CONTACTEN

- VOLG DE REGELS VOOR BIJEENKOMSTEN
- DENK AAN KWETSBARE MENSEN
- DOE JE ACTIVITEITEN LIEFST BUITEN



Stad van de Sint 2020
Naar goede gewoonte verblijft Sinterklaas in zijn eigen stad, in de aanloop naar zijn verjaardag op 6 
december. De Sint-Niklazenaren zijn blij met hun hoge gast en vieren hem uitgebreid. Toch is dit jaar 
alles een beetje anders. Want we moeten extra zorg dragen voor Sinterklaas en natuurlijk ook voor 
elkaar. Toch staat er ook dit jaar heel wat op het programma in de Stad van de Sint!

DE ZEVENTIENDE EDITIE VAN HET 
HUIS VAN DE SINT GAAT VIRAAL

De kinderen kunnen dit jaar niet naar de Sint komen…. 
dus komt Sinterklaas toch gewoon naar de kinderen! Het 
Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Theater Tieret en De 
Peatles organiseren een virtueel bezoek. Onder andere op 
de website www.huisvandesint.be kan iedereen een bezoek 
brengen aan het Huis.

En er is nog meer! Vanaf dnderdag 12 november tot en 
met zondag 6 december 2020 komt er elke dag een leuk 
filmpje online. Rechtstreeks vanuit het Huis van de Sint. Op 
zondagen kan iedereen meezingen tijdens een concert van 
De Peatles, de huismuzikanten van de Sint. Iedere zaterdag 
ontmoet Sinterklaas dan telkens een heel verrassend 
persoon. Uiteraard vanop een veilige corona-afstand!

LI(E)VE SINT! VIER ZONDAGEN LIVE OP TV

Sinterklaas wil zijn verblijf in Vlaanderen, ook al moet het 
dit jaar helaas helemaal anders, toch uitgebreid vieren. Hij 
bouwt daarvoor de Christus-Koningkerk om tot een grote 
pop-up-televisiestudio.
Tijdens vier zondagnamiddagen is het van hieruit feest 
in elke gezinsbubbel. Een snelle, creatieve, gekke, unieke 
televisieshow met Sinterklaas en zijn vele (bekende) gasten. 
‘Li(e)ve Sint’ is een streaming-programma van anderhalf uur,  
waarin gezongen en gedanst wordt, waarbij wensen en 

dromen werkelijkheid worden, … maar waar Sinterklaas ook 
zelf voor heel wat verrassingen zorgt.

Zondag 15, 22 en 29 november, vanaf 14.30 uur, live via 
www.stadvandesint.be.
Woensdag 18 en 25 november en 2 december: samenvatting 
op TV OOST.
Zondag 6 december: vanaf 15 uur, live op 
www.stadvandesint.be en op TV OOST.

WIE ZOEKT DIE SINT?

Doe mee aan de gratis zoekwedstrijd in de stadskern van 
Sint-Niklaas van donderdag 12 november tot en met zondag 
6 december.

UIT HET GROTE PROGRAMMABOEK VAN 
SINTERKLAAS

Kleurwedstrijd – Gebedsdienst – Workshop – Theater – 
Magische postbus voor het stadhuis – Doe- & Liedboek … 
Alle info op www.sintvandesint.be.

Volg de Sint ook op:


