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Een gezond, vredig en
hoopvol 2021 gewenst!

Beste stadsgenoten,
2020 is voorbij. We kijken terug op een moeilijk en
verwarrend jaar. Niemand heeft dit ooit meegemaakt. Ons
normale leven werd bruusk stopgezet. Onze gebruikelijke
contacten onderhouden met familieleden en vrienden
ging niet of moeizaam. We gingen mondmaskers dragen
en leefden met de coronamaatregelen. Heel wat mensen
raakten somber gestemd en verloren de moed.
Toch zijn er ook lichtpunten. Inwoners gingen elkaar
ondersteunen en aanmoedigen op allerlei manieren,
vaak symbolisch en hartverwarmend. Mensen tonen
zich van hun beste kant. In onze laatste coronafolder
vertellen onder meer verpleegkundige Veronique,
jeugdvoetbaltrainer Abdelhak en zaakvoerders Tim
en Lien hoe zij zichzelf en anderen motiveren om de
gezondheidscrisis op een positieve manier door te komen.
Je kan hun getuigenis vinden op www.sint-niklaas.be/
coronaverhalen.
Ook als stadsbestuur bleven wij niet bij de pakken
zitten. We zochten mogelijkheden om handelaars,
horeca-uitbaters en verenigingen bij te staan in deze
moeilijke periode. Met tips en duiding maakten we
nieuwe, noodzakelijke maatregelen bekend. Vanuit het
welzijnshuis ging herhaaldelijk een oproep naar iedereen
die het moeilijk heeft om contact op te nemen met onze
hulpverleners, voor steun en advies.
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Het geplande stadsbeleid liep grotendeels door,
weliswaar rekening houdend met de omstandigheden.
De gebruikelijke overlegmomenten met inwoners over
allerlei projecten kregen een digitaal of schriftelijk
alternatief. Evenementen zoals de ‘Avond van de economie’
en ‘Stad van de Sint’ gingen online. Er kwamen fietsstraten
bij, wegen werden vernieuwd en voor de realisatie
van het sport- en recreatiepark met zwembadcomplex
in Puyenbeke werden verdere stappen gezet. Ook de
omvorming van de Grote Markt tot een aangename,
groene plek op mensenmaat kwam het voorbije jaar een
stuk dichterbij.
Om het coronavirus te bedwingen is het vooral zaak om
vol te houden. Ook de komende maanden zullen nog
een inspanning vragen. Maar we kijken vooruit en er is
perspectief. De grote vaccinatiecampagnes komen er aan.
Het jaar 2021 staat daarom in het teken van de hoop.
Samen overwinnen wij de coronacrisis!
Met deze positieve boodschap wens ik u, en iedereen die u
dierbaar is, het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Dankbaar en dienstbaar,

Lieven Dehandschutter
burgemeester

N70 wordt stadsboulevard
In de loop van 2022 krijgt de N70, tussen Driegaaienstraat en Parklaan, een compleet nieuw uitzicht.
We vormen de Prinses Josephine Charlottelaan en het westelijk deel van de Koningin Astridlaan van
een eentonige, grijze weg om tot een aantrekkelijke, groene stadsboulevard. De verkeersveiligheid van
de zachte weggebruikers staat centraal in het ontwerp. De voornaamste aspecten van het project vind
je in dit beknopt overzicht.
WATERBEHEERSING
De stadskern kreeg jarenlang te maken met grote
overstromingen. Dat veroorzaakte veel ellende. Rond 2005
kwam er een eerste belangrijke ingreep met de aanleg
van de ringgracht, die het regenwater uit het zuidwestelijk
stadsdeel opvangt en afvoert. Toch blijft er ook nu nog een
probleem. Het afvalwater en regenwater van de wijken
tussen de N70 en de ringgracht wordt dwars door de
stadskern afgevoerd naar het waterzuiveringsstation aan
Kleibeke. Dat zet nog altijd veel druk op de riolering in de
binnenstad, met risico op wateroverlast. Het project N70
gaat hieraan verhelpen.

NIEUWE RIOLERING
In de straten van het projectgebied wordt een gescheiden
rioleringsstelsel aangelegd. Er komen twee aparte
buizen, één voor regenwater en één voor afvalwater. Het
regenwater van de volledige zone ten zuiden van de N70
komt terecht in een grote regenwaterbuis, die aangesloten

wordt op de ringgracht. Daardoor moet enkel het afvalwater
nog via de stadskern naar het waterzuiveringsstation geleid
worden. Dat maakt de weg vrij om ook in de binnenstad
gescheiden riolering aan te leggen, omdat er kleinere
buizen kunnen gebruikt worden. Ook de waterbeheersing
bij de heraanleg van de Grote Markt kunnen wij daardoor
efficiënter aanpakken.
Dit zijn de straten waar nieuwe riolering voorzien is in
het kader van het project N70: Koningin Astridlaan (deel
van Parklaan tot Tereken), Prinses Josephine Charlottelaan,
Kapelstraat (deel van Reinaertpark tot Puitvoetstraat),
Smisstraat (van nr. 76 tot 112), Baenslandstraat, Kardinaal
Cardijnlaan (deel van N70 tot Schongaustraat).
Belangrijk is dat ook het regenwater van de woningen
en bedrijven, die langsheen het tracé liggen, wordt
afgekoppeld. Dit betekent dat het afval- en regenwater op
privaat domein gescheiden wordt en apart aansluit op de
nieuwe leidingen die in de straat komen.
Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning.
Meer info vind je op www.sint-niklaas.be/afkoppeling
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STADSBOULEVARD
De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige
vernieuwing van de bovengrond. Voor de N70 betekent dit
de aanleg van een groene stadsboulevard.
Daarbij wordt sterk ingezet op de verkeersveiligheid.
Verhoogde fietspaden en voetpaden beschermen de zachte
weggebruiker. Er komen veilige oversteekplaatsen en
kruispunten. Door de weginrichting, met één rijvak in elke
richting, wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer
afgeremd.
Het ontwerp is ook afgestemd op de weersveranderingen
door de klimaatopwarming. Door de aangepaste
weginrichting kan het water bij hevige regenbuiten snel
afgevoerd worden naar de ringgracht. Tegelijk zijn er in
het ontwerp grote infiltratiezones voorzien, waardoor het
regenwater kan insijpelen in de bodem. Dat helpt om de
grondwatertafel op peil te houden. Hoge bomen zorgen
voor schaduw en verkoeling bij extreme warmte.
De nieuwe aanblik van de N70 wordt heel anders dan de
grijze baan die we vandaag kennen. De indeling met bomen,
groenstroken, goed leesbare kruispunten en veel ruimte
voor fietsers en voetgangers vormen de weg om tot een
aangename, sfeervolle stadsboulevard.

MEER INFO
Verdere toelichting en de ontwerpplannen vind je op
www.sint-niklaas.be/N70
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Lekkere, verse afhaalmaaltijden in de dienstencentra en
in De Variant
De dienstencentra zijn open voor
lekkere, verse afhaalmaaltijden.
Ook een bad of douche nemen
is mogelijk. Wie nood heeft aan
een babbel, met een vraag zit of
ondersteuning nodig heeft, kan
natuurlijk telefonisch terecht bij de
dienstencentra. Enkel dienstencentrum Den Aftrap is volledig
gesloten omdat dat samen met woonzorgcentrum De Gerda
in hetzelfde gebouw is gehuisvest.

AFHAALMAALTIJDEN
•

•

•

Restaurant De Variant in dienstencentrum ‘t Lammeken,
Lamstraat 23: bestellen kan via de website of op tel. 03
778 62 60 en via devariant@vzwdenazalee.be. Keuze
tussen driegangenmenu of de hoofdschotel. Afhalen kan
elke werkdag en zaterdag van 11 tot 14 uur. Wel één dag
op voorhand reserveren. Met een kansenpas geniet je
van een korting.
Dienstencentrum De Schutterij, Vleeshouwersstraat 8 B:
bestellen hoeft niet maar kan op tel. 03 778 59 60. Je kan
kiezen uit het aanbod zolang de voorraad strekt. Afhalen
doe je op maandag en woensdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Centrale keuken (aan serviceflats De Priesteragie),
Azalealaan 6: bestellen kan op tel. 03 778 57 75 of
keuken.priesteragie@zpw.be. De centrale keuken heeft
steeds afhaalmaaltijden in voorraad (keuze tussen
minstens twee afhaalgerechten). Afhalen doe je op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot
11.30 uur.

Meer info: www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra en
www.denazalee.be

Je zwangerschap en de
eerste weken met je nieuwe
baby...
Geniet ervan met kraamzorg
Een baby op komst. Spannend en overweldigend, zeker
de laatste weken voor de bevalling. Kraamzorg van Zorgpunt Waasland kan je al hebben vanaf 7 weken vóór de
verwachte bevallingsdatum tot en met 15 weken na de
bevalling. Onze opgeleide en ervaren kraamzorgkundige
komt bij je thuis en ondersteunt je voor en na de bevalling. Zo kan jij meer van je baby genieten.
•

Hulp bij de verzorging van de baby (badje geven,
navelverzorging, luier verversen,...)
• Zorg voor broertje(s) en zusje(s)
• Koken, boodschappen doen, opruimen
• Wassen en strijken
• Informatie en advies over fles- en borstvoeding, gebruik
draagdoek, slaapritme, krampjes ...
Onze kraamzorgkundige en de vroedvrouw werken samen
zodat we jou de beste zorg kunnen garanderen!
De prijs is afhankelijk van het inkomen en bedraagt
maximaal 7,5 EUR per uur. Een maatschappelijk assistent
geeft je graag alle info en maakt een vrijblijvende
prijsberekening. Vraag bij je mutualiteit of verzekeraar zeker
na of je recht hebt op een tussenkomst.
Meer info, een aanvraag:
Thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23
Tel. 03 778 55 55, west@zpw.be, www.zorgpuntwaasland.be

Kunst in de Stad: ook in het Gerdapark
Kunst in de Stad vzw brengt kunst naar de mensen. Het indrukwekkend
kunstpatrimonium van de vereniging werd recent uitgebreid met een nieuw beeld;
‘Ageless Love’ van Delphine van Saksen-Coburg. Het stalen kunstwerk verwijst naar
het belang van liefde voor het welzijn van kwetsbare mensen, vooral in moeilijke
tijden zoals nu. Het kunstwerk is te bewonderen in het Gerdapark, gelegen aan de
Abingdonstraat tussen het welzijnshuis en het woonzorgcentrum De Gerda.
Wil je meer ontdekken van wat Kunst in de Stad te bieden heeft? Volg dan één van
de wandel- of fietsroutes doorheen de stad. Je vindt alle info op www.kunstindestad.
be of in het toeristisch infokantoor op de Grote Markt.
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Hulp nodig ? Wij kunnen helpen.
Je vond hem ongetwijfeld in jouw brievenbus, de folder van het welzijnshuis van Sint-Niklaas. In het
welzijnshuis vind je alle sociale en financiële hulp, steun en advies van het stadsbestuur onder één
dak. Wie hulp nodig heeft op sociaal en financieel vlak kan er elke werkdag gratis een hulpverlener
raadplegen.
Met de slogan ‘Hulp Nodig ? Wij kunnen helpen.’ wil het stadsbestuur benadrukken dat hulp zoeken geen schande is. Zeventig
hulpverleners staan in het welzijnshuis klaar om je te helpen als je het moeilijk hebt. Als het alleen niet meer lukt. En dat kan
iedereen overkomen.
Heel veel mensen wachten helaas te lang om hulp zoeken of durven die stap niet te zetten. Dat is niet nodig. In het
welzijnshuis zoeken de hulpverleners samen met jou naar een oplossing. Ga er gerust langs. Ze zijn er voor jou.
Ze helpen je met:
• financiële moeilijkheden
• persoonlijke problemen
• onderwijs
• kinderopvang en buitenschoolse opvang
• wonen
• sociale tewerkstelling
Welzijnshuis Sint-Niklaas
Abingdonstraat 99 – tel. 03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be
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Een TEJO-Huis in
Sint-Niklaas:
een praatplek voor
jongeren
Begin december ging aan het Sint-Nicolaasplein een TEJO-Huis van
start. Jongeren kunnen er terecht voor een therapeutisch gesprek. Dit
initiatief kadert binnen ‘Jong. Wild. Goud.’, het gloednieuwe jeugdlabel van stad Sint-Niklaas.
MENTALE GEZONDHEID

‘JONG. WILD. GOUD.’

Bij TEJO (Therapeuten voor Jongeren) kunnen jongeren van
10 tot 20 jaar terecht voor een therapeutisch gesprek. Het
aanbod is er heel laagdrempelig, gratis, anoniem en quasi
onmiddellijk. De hele werking steunt op (professionele)
vrijwilligers.

Het stadsbestuur lanceerde het TEJO-project samen met
het nieuwe jeugdlabel ‘Jong. Wild. Goud’. Alle projecten en
initiatieven die het leven in Sint-Niklaas voor kinderen en
jongeren zo aangenaam mogelijk moeten maken, worden
voortaan met dit label in de kijker gezet. Het is hét label
om de jonge generatie te koesteren. Want kinderen en
jongeren in de stad zijn goud waard.

Bij de opening van het TEJO Huis werden de resultaten
bekend gemaakt van een onderzoek dat het stadsbestuur
liet uitvoeren bij ruim 400 leerlingen van het vijfde
middelbaar. Twee op de drie jongeren meldden dat de
behoefte om met iemand te praten sinds corona nog nooit
zo groot was.
In het onderzoek werd ook gepolst naar waar jongeren vaak
over piekeren. Met stip op nummer één: hun schoolwerk
(60,7%). De toekomst (48,2%) en een ‘tekort aan tijd om de
dingen te doen die ze willen’ (44%) vervolledigen de top
drie van zaken waar jongeren wakker van liggen.

Met dit nieuwe ‘Jong. Wild. Goud.’-project wil het
stadsbestuur jongeren in deze moeilijke coronatijden een
hart onder de riem steken en hun mentale gezondheid
bespreekbaar maken. Daarnaast willen ze hen wegwijs
maken in het zorgaanbod want, naast de school, zijn er heel
wat instanties en organisaties waar jongeren, al dan niet
anoniem, terecht kunnen voor een luisterend oor.

TEJO Sint-Niklaas
Apostelstraat 19 (bus 1), 9100 Sint-Niklaas
info.sintniklaas@tejo.be, tel. 03 294 91 33
Openingsuren: di: 17.00 – 19.00 / woe: 18.00 – 20.00
do: 16.00 – 20.00

Sint-Niklaas verlengt label
kindvriendelijke stad
De stad Sint-Niklaas mag zich voor de tweede keer zes jaar lang officieel
een kindvriendelijke stad noemen. Het label werd op 15 december 2020
aan onze stad toegekend door de Vlaamse overheid. Een jury van experten
kindvriendelijk beleid hield de voorbije maanden alle initiatieven voor
kinderen en jongeren tegen het licht en gaf uiteindelijk groen licht voor
de toekenning van het label. Deze erkenning is een hart onder riem voor
iedereen die zich in onze stad inzet voor kinderen en jongeren!
Heb je een idee of suggestie om onze stad nog beter te maken voor kinderen
en jongeren? Laat het ons weten via www.sint-niklaas.be/jongwildgoud.
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De mooiste atlas van de wereld

De ‘Atlas Maior’ van Blaeu komt naar Sint-Niklaas
De mooiste, de duurste, de grootste: alle superlatieven gelden voor de Atlas Maior die Johan Blaeu in
1662 op de markt bracht. In 11 lijvige boekdelen met maar liefst 594 handgekleurde kaarten en meer
dan 3.000 bladzijden tekst bundelt Blaeu de geografische kennis van zijn tijd. Dit uniek kijkstuk is
vanaf 7 februari te zien in het Mercatormuseum in de Zamanstraat.
Deze ‘Google Maps’ van de 17de eeuw was de duurste uitgave die toen over de toonbank ging. Dat was niet anders in 2018,
toen The Phoebus Foundation op een Brusselse veiling voor een fors bedrag een unieke, uitstekend bewaarde Latijnse editie
kocht. De Atlas Maior vormt de basis voor de later uitgegeven Atlas Blaeu - Van der Hem. Deze atlas werd in 2003 opgenomen
op de Werelderfgoedlijst voor documenten van de UNESCO.
Voor het eerst worden de 11 delen van de veelbesproken aanwinst in zijn geheel gepresenteerd aan het publiek. In de
tentoonstelling ontrafelt een handige kijkwijzer de informatie die de geografen zo mooi in kaart hebben gebracht. Als
bezoeker kan je zelf op ontdekkingstocht in de digitale atlas op aanraakschermen. We leggen interessante verbanden met
kaarten en atlassen van Gerard Mercator, Petrus Kaerius, Abraham Ortelius en Henricus Hondius uit de vaste collectie van de
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW).
Korte interviews met specialisten illustreren diverse thema’s zoals:
• De bronnen voor het maken van kaarten
• Het werkproces van A tot Z en de daarvoor gebruikte technieken
• Het veranderende wereldbeeld in de 17de eeuw
• Het commerciële potentieel van nieuw ontdekte gebieden in kaart gebracht
De expo sluit af met een boeiende documentaire over de Atlas Blaeu- Van der Hem.
De tentoonstelling loopt in het Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, van zondag 7 februari tot zondag 25 april 2021. Alle
praktische info: www.museasintniklaas.be, tel. 03 778 34 50.
Een project van het SteM Sint-Niklaas in samenwerking met The Phoebus Foundation en de Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas.
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Is je woning
verhuurklaar?
Vraag een conformiteitsattest aan
Als verhuurder moet je jouw woning in de beste staat aan de
huurder leveren. Dat wil zeggen dat de woning moet voldoen
aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en
bewoonbaarheid. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen,
de woning is geïsoleerd en kan veilig verwarmd worden, er
zijn ventilatie- en verluchtingsmogelijkheden, de verlichting
is overal in orde, er zijn voldoende en veilige elektrische
installaties aanwezig, de huurder kan beschikken over
drinkbaar kraanwater, de woning is in orde wat betreft
brandveiligheid…
Let op: ook tijdens de duur van de huurovereenkomst blijf jij
als verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de
woning!

Samenaankoop
groene stroom:
schrijf je nu vrijblijvend in!
Wil je besparen op je energiefactuur en tegelijk
een steentje bijdragen aan een gezonder klimaat?
Doe dan mee aan de tiende groepsaankoop
groene stroom en aardgas van de provincie OostVlaanderen. Door veel geïnteresseerden samen te
brengen, kunnen we een lage prijs bedingen bij
de leveranciers.
Stap 1: Schrijf je in voor 2 februari 2021
Hoe inschrijven?
• via de provincie Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.
be/groenestroom of tel. 0800 60 601
• of via de zitdagen in het stadhuis, voor burgers zonder
internet:
Wie geen toegang heeft tot internet en toch wil
inschrijven voor de samenaankoop is welkom op de
zitdagen die het stadsbestuur inricht in het stadhuis van
18 tot en met 21 januari 2021, telkens van 8.20 uur tot
12.15 uur. De zitdagen zijn enkel op afspraak. Afspraken
kunnen gemaakt worden aan de infobalie van het
stadhuis of telefonisch via 03 778 33 21. Vergeet niet je
laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of aardgas mee
te brengen!
Stap 2: veiling op 2 februari 2021
De leverancier met de laagste prijs wint.
Stap 3: persoonlijk voorstel
Je ontvangt na de veiling, en ten laatste op 17 maart 2021,
een persoonlijk voorstel.

Heb je maximum drie maanden voor het begin van de
huurovereenkomst een conformiteitsattest voor de woning
gekregen? Dan kan de huurder er vanuit gaan dat de woning
in goede staat wordt verhuurd. Je hebt er dus als verhuurder
alle baat bij om zo’n attest aan te vragen. Meer informatie
over het conformiteitsattest vind je op www.sint-niklaas.be
Interesse? Vraag een onderzoek aan via
wonen@sint-niklaas.be of tel. 03 778 32 40.

Beleidsplan armoede
en diversiteit
Vorige herfst stonden twee belangrijke
documenten voor het welzijnsbeleid van onze
stad op de agenda van de gemeenteraad.
Stad & OCMW Sint-Niklaas hebben een lange traditie van
armoedebestrijding. Armoede staat hoog op onze agenda en
we voeren een constante dialoog met mensen in armoede
en de verenigingen die hen vertegenwoordigen. Dit vertaalt
zich in een breed gedragen armoedeplan met een aantal
uitgelichte thema’s en vooral met concrete acties.
Het diversiteitsprogramma 2020-2025 is opgebouwd
rond zes grote thema’s: integrale toegankelijkheid,
inclusieve beeldvorming, participatie, strijd tegen racisme
en discriminatie, divers personeelsbeleid en sociale
cohesie. Daarnaast is er nog specifiek beleid naar een
aantal doelgroepen: armoedebeleid, dementievriendelijke
stad, beleid rond geestelijke gezondheid, beleid rond
gender(gelijkheid), genderidentiteit en seksuele oriëntatie en
beleid rond personen met een beperking.
Je vindt beide beleidsplannen op www.sint-niklaas.be/
iedereenmee

Stap 4: beslis ten laatste op 30 april 2021
Jij beslist of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je
op het voorstel in, dan brengen wij de overstap voor jou in
orde. Je nieuwe contract gaat ten vroegste in op 1 mei 2021.
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Coöperatief woonproject
Paterssite definitief uit de
startblokken
De burgercoöperatie Wooncoop heeft een belangrijke
mijlpaal bereikt in de realisatie van het woonproject
Paterssite. Binnenkort worden 22 woonunits met
gemeenschappelijke functies gebouwd. De eerste bewoners
zullen begin 2023 op de Paterssite kunnen gaan wonen.
Wooncoop is een wooncoöperatie en werkt op een andere
manier dan een gewone projectontwikkelaar. Bewoners zijn
ook coöperant van Wooncoop en dus mede-eigenaar van
het project. Op die manier worden de voordelen van huren
en kopen gecombineerd.
Wie graag op de Paterssite wil wonen, of wie graag wil
investeren in het project, kan zich melden via www.
wooncoop.be/paterssite . Op deze website kun je ook
inschrijven op een digitale infosessie op donderdag 14
januari van 19.30 tot 21 uur, zaterdag 6 februari van 10.30
tot 12 uur of op dinsdag 30 maart van 19.30 tot 21 uur.
Indien de coronamaatregelen dit toestaan, kan dit gewijzigd
worden naar een fysiek overleg. Je wordt hiervan op
voorhand verwittigd.

Waaslandcross op De Ster
Op zaterdag 20 februari 2021 staat in het recreatiepark
De Ster de ‘Waaslandcross’ op het programma. De
Waaslandcross wordt live op tv uitgezonden. Deze veldrit is
ook online via een livestream te bekijken. Welke prominente
deelnemers staan in 2021 op de startlijst van de veldrit in
Sint-Niklaas? Hoe ziet het programma van de Cyclocross
van het Waasland eruit? Meer info: www.waaslandcross.be
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Ben jij een mantelzorger?
Mantelzorger worden, daar kies je meestal niet voor.
Je rolt in de zorg, omdat iemand uit je omgeving hulp
nodig heeft. Je neemt er extra taken bij: boodschappen
doen, was en strijk, eten maken, mee gaan naar de dokter,
de administratie mee opvolgen, …Het is een bijzonder
engagement. We dragen alle mantelzorgers dan ook een
zeer warm hart toe. Sinds vorig jaar kan je je ook laten
erkennen als mantelzorger en eventueel mantelzorgverlof
aanvragen (1 maand per zorgbehoevende). Meer info vind je
op www.mantelzorgers.be.
Zorg jij voor een oudere persoon en wonen jullie op
hetzelfde adres?
Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de stedelijke
mantelzorgpremie gericht op inwonende ouderen (65+).
Is dat nieuw voor jou? Neem dan contact op met het
welzijnshuis: tel. 03 778 66 66 of mantelzorgpremie@
sint-niklaas.be. Kreeg je de premie vorig jaar al toegekend?
Dan word je zelf aangeschreven om gevraagde documenten
binnen te brengen en het aanvraagformulier in te vullen.
Aanvragen indienen kan tussen 4 januari en 26 februari.
Zorg jij voor een kind met een handicap?
Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de
verzorgingstoelage van de stad voor een kind met een
beperking. Meer info en het aanvraagformulier kan je
bekomen aan de balie van het welzijnshuis.
Heb je nood aan extra ondersteuning in de zorg?
Neem dan contact op met je ziekenfonds. Heb je andere
vragen of problemen? Neem dan gerust contact op met
het welzijnshuis, tel. 03 778 66 66 of mantelzorgpremie@
sint-niklaas.be

Nieuwe wandelkaarten
In de herfst werden in onze streek twee nieuwe
wandelnetwerken onthuld. ‘Moertvaartvallei’ en ‘Grenspark
Groot Saeftinghe’ zijn samen goed voor 420 kilometer
aan bewegwijzerde wandelpaden langs knooppunten.
Ze leiden wandelaars dwars door de natuurlijke pracht
van polders, meersen en zandduinen, van Wachtebeke
tot Prosperpolder, van de grens met Zeeuws-Vlaanderen
tot de Linie van Eksaarde. Het stiltegebied Sinaai en de
Fondatie van Boudelo maken deel uit van wandelnetwerk
‘Moervaartvallei’. In de gids ‘Wandelen in het Waasland’ vind
je vijf uitgestippelde routes op deze netwerken. Deze drie
producten kosten 6 EUR per stuk.
Ook de vernieuwde Streek-GR ‘Waas- en Reynaertland’
is een echte aanrader. Op deze route neemt Reynaert de
Vos je op sleeptouw. De vele Reynaertbeelden en typische
Reynaertbanken zijn de stapstenen van het verhaal. De
route is volledig geel-rood bewegwijzerd. Neem daarbij nog
de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer en
je hebt een pracht van een route die iedere wandelaar kan
bekoren. De brochure is te koop voor 15 EUR.
Infokantoor Toerisme, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas,
03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be.

Stadsprijs 2018 – 2019
bekroont gerenoveerde
woning in Walburgstraat
In 2018-2019 organiseerde het stadsbestuur opnieuw een
wedstrijd ter bevordering van de stadsrenovatie en het
duurzaam bouwen. Zes eigenaars stelden zich kandidaat. De
jury bekroonde een knap gerenoveerde stadswoning van
Bram Van Eetvelt en Saar De Tender in de Walburgstraat 67.
Deze woning werd opgenomen op de inventaris onroerend
erfgoed en is gelegen op een perceel met een oppervlakte
van 90 m², grenzend aan het stadspark. Door het slopen van
een aantal aanbouwen is dit pand getransformeerd naar
een open, compacte en lichte woning in het stadscentrum.
De jury vond het project verrassend, inspirerend en
optimaal benut. Over het project is goed nagedacht en
dit binnen een strak budget. De jury loofde het respect
voor de geschiedenis van het pand met het behoud van
een aantal historische elementen. De woonkwaliteit van
de eengezinswoning is sterk verbeterd en het duurzaam
materiaalgebruik is een extra troef. Voor de nog nodige
energie is er gekozen om met een warmtepomp te werken.
De jury was van oordeel dat dit project voor heel veel
gezinnen een voorbeeld kan zijn van hoe er met een
beperkt budget en specifieke randvoorwaarden toch een
kwalitatieve, duurzame en leefbare woning kan gecreëerd
worden in het stadscentrum. De stadsprijs bedraagt 5.000 EUR.
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Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 16:
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
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 16e doelstelling is ‘Zorg voor vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’. Wist je dat ongeveer
68% van onze inwoners zich thuis voelt in zijn buurt?
We willen dat iedereen zich veilig en thuis voelt in onze stad. Dat betekent onder meer dat we overlast en onveiligheid actief
bestrijden, we werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt en we pakken discriminatie aan. Een hele boterham dus. Dat
vertaalt zich in enkele concrete acties. Een greep daaruit:
•
•
•
•
•

•

We versterken de komende jaren de wijk- en verkeerspolitie. De nodige middelen worden voorzien om het aantal
personeelsleden van ons politiekorps op te trekken naar minimum 190.
Voor het voorkomen van overlast hanteren wij een interdisciplinaire aanpak. Diensten gaan samenwerken om de openbare
netheid, groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten te verhogen.
Als scholenstad hechten we veel belang aan verkeersveiligheid. De omgeving van elke basisschool krijgt daarom een
verkeersveilige herinrichting op maat.
Om Sint-Niklaas verder te laten uitgroeien tot een warme stad doen we inspanningen om meer verbinding te creëren
tussen inwoners, onder meer door het inzetten van buurtwerkers in bepaalde buurten.
De stad verzet zich tegen elke vorm van discriminatie. Daarom richten we vanaf 1 januari 2021 een fysiek meldpunt op
voor discriminatie op de private huurmarkt. Ook andere vormen van discriminatie kunnen steeds gemeld worden bij de
stad of politie.
En uiteraard onderstrepen we het belang van vrede en solidariteit met onze jaarlijkse Vredefeesten, waarmee we de
bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenken.

Sneeuw- en ijzelbestrijding:
we pakken het samen aan
Van zodra sneeuwval of ijzel aangekondigd wordt, activeert het stadsbestuur het ‘strooiplan’, met de bedoeling zo snel
mogelijk een groot aantal cruciale wegen aan te pakken (fase 1). Ook 150 km fietspaden worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt
van zodra het strooiplan geactiveerd wordt.
Als de sneeuw langdurig blijft liggen of bij aanhoudende vorst, wordt er overgegaan naar fase 2. In deze fase worden
bijkomende verbindingswegen en matig drukke wegen gestrooid. Pas bij uitzonderlijke weersomstandigheden en/of na
melding van de politie, wordt fase 3 aangevat. Hierbij worden de straten gestrooid die niet in het strooiplan opgenomen zijn.
Je vindt het strooiplan op www.sint-niklaas.be/strooiplan.
Ben je huurder of eigenaar? Dan ben je verplicht om het voetpad voor je woning
over een breedte van 1,50 meter vrij te maken van sneeuw en ijzel.
Bij langdurige sneeuwval activeren wij de sneeuwruimlijn voor
80-plussers. Onze oudste inwoners kunnen hiervoor een afspraak maken
via de klantendienst op het nummer 03 778 30 00. De
vergoeding bedraagt 2,5 EUR en is te betalen aan de
sneeuwruimploeg.
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Vijf buurtinformatienetwerken actief in
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas telt momenteel vijf buurtinformatienetwerken: BIN Vossekotstraat en BIN Belsele-Populier bestonden al enkele jaren. Sinds kort zagen ook BIN Patershoek en Bin Charlotte het levenslicht.
Het vijfde buurtinformatienetwerk Bepasin is een BIN-Z voor de Bedrijvenparken in Sint-Niklaas. Een
buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie
binnen een bepaalde omgeving met als doel informatie uit te wisselen.
WAAROM BESTAAN
BUURTINFORMATIENETWERKEN?
Binnen een buurtinformatienetwerk verspreidt de lokale
politie berichten naar burgers over verdachte situaties
en personen. De leden ontvangen een gesproken bericht
op hun mobiele telefoon. Wanneer er bijvoorbeeld wordt
ingebroken in een bepaalde buurt, krijgen alle leden van
het BIN een bericht om extra aandachtig te zijn. Een ander
voorbeeld is een bericht met een persoonsbeschrijving van
verdachte personen die van deur tot deur gaan.
De doelstellingen van een BIN zijn:
• verhogen van het veiligheidsgevoel;
• versterken van de sociale samenhang;
• aan preventie doen (criminaliteitsbeheersing);
• aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen;
• verhogen van aangiftebereidheid;
• verbeteren van contact tussen politie en burger;
• verminderen van de criminaliteit.
De coördinatoren van de buurtinformatienetwerken verspreiden ook preventieve boodschappen en waarschuwingen van de politie in besloten Facebookgroepen.

WAT IS EEN BIN NIET?
Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies
en operationele taken op zich neemt en verleent de leden
geen voorrechten in hun contact met de politie.

BIN PATERSHOEK
BIN Patershoek omvat de volgende straten: Patershoek,
Vlyminckshoek, Nauwstraat, Warme Nauwstraat, Mispelstraat en Gentstraat (deel tussen de Nauwstraat en Warme
Nauwstraat).

BIN CHARLOTTE
BIN Charlotte omvat de volgende straten: Prinses Josephine Charlottelaan, Tereken (tussen N70 en Dendermondse
Steenweg), Smisstraat, Driegaaienhoek, Baenslandstraat,
Mandenmakerstraat, Kuiperstraat, Blauwververstraat, Kaarsenmakerstraat, Kamslagerstraat.

Wil jij ook lid worden van jouw buurtinformatienetwerk?
Neem dan contact op met jouw BIN-coördinator!
BIN POPULIER
binpopulier@gmail.com
BIN CHARLOTTE
bin.charlotte.9100@gmail.com
BIN PATERSHOEK
binpatershoek@gmail.com
BIN VOSSEKOT
info@bin-vossekot.be
BIN-Z BEPASIN
info@bepasin.be
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Veegplan 2021:
samenwerken voor
een propere stad
Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een
veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één
keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen.
Tijdens een veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op
een ecologische manier, zonder gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd,
zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil
wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en
bladerresten verwijderd.
Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is
om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data
van de veegbeurten in 2021 vastgelegd. Deze kan je
vinden in onderstaande tabel. Voor straten waarvoor geen
parkeerverbod geldt, werd geen vaste datum vastgelegd. Dit
om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten.
Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt het
stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na
te leven. Indien nodig zal streng worden opgetreden tegen
overtreders.
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Abingdonstraat + pijpekoppen

18/05/2021

Dr. Van Raemdonckstraat

11/05/2021

16/09/2021

Adolf Daensplein

26/05/2021 28/09/2021

Dr. Verdurmenstraat

4/05/2021

14/10/2021

Aerschotstraat

9/06/2021

Driegaaienhoek

29/06/2021

Albrecht Rodenbachstraat

14/04/2021

Driegaaienstraat

8/06/2021

Ankerstraat

25/03/2021 21/09/2021

Antwerpse steenweg

25/03/2021 21/09/2021

Driekoningenstraat + doorsteek naar
Heidebloemstraat

26/03/2021

Apostelstraat

15/04/2021

22/09/2021

Dries

11/03/2021

August De Boeckstraat

4/03/2021

5/10/2021

Edgar Tinelstraat

25/08/2021 2/12/2021

August Nobelsstraat

2/06/2021

Edmond Meertstraat

3/03/2021

August Vermeylenstraat

3/03/2021

Eekhoornstraat

24/08/2021

Azalealaan

25/02/2021 19/05/2021

Eindestraat

31/03/2021

Baenslandstraat

29/06/2021

Franciscuslaan

3/06/2021

Baron Dhanisstraat

17/02/2021

17/08/2021

Gareelmakerstraat

29/07/2021

Beekstraat

17/02/2021

17/08/2021

Gasmeterstraat

27/04/2021

Begijnenstraat

1/04/2021

26/08/2021

Geraniumstraat

1/07/2021

Begoniastraat

1/04/2021

14/09/2021

Gery Helderenbergstraat

18/08/2021

Bellemansstraat

10/06/2021

Gladiolenstraat

31/03/2021

30/09/2021

Belseledorp (vanaf Rozenlaan tot en
met Vijverstraat)

9/03/2021

Glycinenplein

15/06/2021

21/10/2021

Beneluxstraat

26/05/2021 28/09/2021

Gorinchemstraat

18/05/2021

26/10/2021

Beukenlaan

10/06/2021

Goudenregenlaan

25/02/2021 15/06/2021

Blauwververstraat

29/06/2021

12/08/2021

Blokmakerstraat

2/06/2021

Grote Heimelinckstraat
(van Vlasstraat tot Uilenstraat)

Boonhemstraat

8/09/2021

Grote Heimelinckstraat
(van Raapstraat tot Vlasstraat)

24/08/2021

Bredadreef

23/02/2021 15/09/2021

Grote Peperstraat

15/04/2021

Breedstraat

24/03/2021 12/08/2021

Guido Gezellelaan

6/07/2021

Bremstraat + kinderdagverblijf

18/02/2021

Gyselstraat

3/08/2021

Broedersstraat

17/02/2021

Hazewindstraat

9/06/2021

Broodstraat

8/09/2021

Heidebloemstraat

18/02/2021

Brouwershof

17/02/2021

Heistraat

18/02/2021

Brugsken

24/02/2021 1/07/2021

Hemelaerstraat

9/06/2021

Buurthuis Baensland

16/03/2021

Hemelsbreedte

10/06/2021

Casinostraat

8/09/2021

Hendrik Consciencestraat

14/04/2021

Castrodreef

30/06/2021

Chrysantenstraat

1/07/2021

Hendrik Heymanplein tot aan de
Castrodreef

30/06/2021

Clement Heirmanstraat

2/06/2021

7/10/2021

Herdersstraat

23/03/2021

Collegestraat

17/03/2021

19/08/2021

Hertenhof

13/07/2021

Colmarstraat

23/02/2021 15/09/2021

Hertenstraat

13/07/2021

Daliaweg

24/03/2021 21/10/2021

Hertjen

13/07/2021

De Gravestraat

16/02/2021

Hof van Belsele

18/03/2021

Dr. R.Haeltermanlaan

27/05/2021

Hofstraat

7/04/2021

26/10/2021
9/11/2021

9/09/2021

27/07/2021

7/10/2021

17/08/2021
17/08/2021
7/09/2021

16/06/2021

14/09/2021

23/09/2021

18/11/2021
9/09/2021
14/07/2021

25/11/2021

9/11/2021

22/09/2021

9/11/2021

9/11/2021

14/07/2021

25/11/2021

Hoge Bokstraat

25/02/2021 20/07/2021 10/11/2021

Hoge Bokstraat kant Valk

15/07/2021

Plezantstraat Grote Markt richting
spoorwegbrug

17/03/2021

Plezantstraat spoorwegbrug richting
Grote Markt

7/04/2021

Plezantstraat spoorwegbrug tot
Heistraat

6/10/2021

Polderstraat

1/06/2021

Pottenbakkerstraat

29/07/2021

Prins Albertstraat

1/06/2021

12/10/2021

Prins Karelstraat

11/05/2021

16/09/2021

Prins Leopoldplein

20/05/2021 28/10/2021

19/08/2021

Hogenakkerstraat

3/03/2021

9/09/2021

Hortensiastraat

19/05/2021

21/10/2021

Hospitaalstraat

1/07/2021

Hoveniersstraat

30/06/2021

Hugo Verrieststraat

14/04/2021

Huis Ten Halve

26/08/2021

Jacob Van Arteveldestraat

6/05/2021

4/11/2021

Jan Baptist Davidstraat

3/03/2021

9/09/2021

Jan Breydelstraat / Plein

6/05/2021

5/11/2021

Jan Frans Willemstraat

3/03/2021

9/09/2021

Prinses Marie-Josestraat

11/05/2021

Joseph Lonckestraat

27/04/2021

Raapstraat vanaf Singel tot Bellestraat

5/08/2021

Kalkstraat

15/04/2021

22/09/2021

18/05/2021

26/10/2021

Raapstraat
(tussen Ant. Steenweg en Singel)

25/03/2021 21/09/2021

Kardinaal Cardijnlaan
Kasteeldreef

18/03/2021

14/07/2021

Regentiestraat

8/09/2021

Kasteelstraat

17/06/2021

Reynaertpark

7/07/2021

Katharinastraat

3/06/2021

Richard van Britsomstraat

8/09/2021

Kazernestraat

23/03/2021

Rode Kruisstraat

1/04/2021

Kerkstraat

8/07/2021

Rolliersstraat

17/06/2021

Klapperbeekstraat (parkeerverbod kant
onpare nr tot meesterstraat)

Rozenlaan

8/07/2021

26/08/2021

Schaapherderstraat

29/07/2021

Klaprozenstraat

15/06/2021

Schoolstraat kant Brugsken

24/02/2021

Kleibeekstraat

29/04/2021

Schoolstraat kant Sinbad

28/07/2021

Klein Hulststraat

13/04/2021

Schongaustraat

23/02/2021 15/09/2021

Kleine Breedstraat

13/07/2021

Schuttershof

8/04/2021

24/06/2021 27/10/2021

Kleine Heimelinkstraat

5/08/2021

Seringenstraat

31/03/2021

4/08/2021

Kleine Peperstraat

15/04/2021

22/09/2021

Sigarenmaaksterstraat

29/07/2021

Klokke Roelandlaan

3/06/2021

2/12/2021

Sinaaidorp

11/03/2021

Knaptandstraat

12/05/2021

Sint Rochushof

30/03/2021 22/06/2021

Kokkelbeekstraat

12/05/2021

Sint-Antoniusstraat

18/05/2021

26/10/2021

Kongostraat

5/05/2021

Sint-Gillisbaan

10/03/2021

10/08/2021

Koningin Elisabethlaan

20/05/2021 28/10/2021

Sint-Jansplein

16/03/2021

7/09/2021

Koningin Elisabethplein

20/05/2021 28/10/2021

Sint-Jansstraat

16/03/2021

7/09/2021

Kroonmolenplein

9/06/2021

9/11/2021

Sint-Vincentiusstraat

1/06/2021

12/10/2021

Kroonmolenstraat + doodlopend stuk

9/06/2021

9/11/2021

Slachthuisstraat

1/04/2021

11/08/2021

Kuiperstraat

29/07/2021

Slagmolenstraat

24/08/2021

Lamstraat

28/04/2021 29/09/2021

Smisstraat

29/06/2021

Land van Waasstraat

26/05/2021 28/09/2021

Sparrenhofstraat

23/06/2021 20/10/2021

Landbouwersstraat

2/03/2021

Spoorweglaan kant school

7/04/2021

Langhalsbeekstraat

15/07/2021

Spoorweglaan kant woningen

6/07/2021

Lavendelstraat

23/03/2021

Stanislaw Maczekpark

7/07/2021

Leon Scheerderslaan

6/07/2021

Stationswegel

10/06/2021

Lepelhoekstraat

20/10/2021

Tabakstraat

16/02/2021

16/06/2021

Lindenstraat

4/05/2021

Ten Bos

8/04/2021

27/10/2021

Lodewijk De Meesterstraat

28/04/2021 29/09/2021

Tereken kant Smisstraat

7/07/2021

Lodewijk Dosfelstraat

14/04/2021

Tereken van kerk tot N70

12/05/2021

Luccastraat

23/02/2021 15/09/2021

Truweelstraat

30/03/2021 22/06/2021

Madeliefjesdreef

24/03/2021 4/08/2021

Tulpenstraat

19/05/2021

Magnolialaan

31/03/2021

Turkyen

3/08/2021

Mandenmakerstraat

29/06/2021

Valk

15/07/2021

Meesterstraat

18/08/2021

Van Durmestraat

4/03/2021

5/10/2021

Mercatorstraat onpare kant

30/03/2021 22/06/2021

Van Haevermaetstraat

13/04/2021

19/10/2021

Mercatorstraat pare kant

16/02/2021

Van Naemenstraat

11/05/2021

16/09/2021

Meulenaerstraat

13/07/2021

Veldstraat

4/05/2021

14/10/2021

Mezenstraat

27/05/2021

Verbindingsstraat

2/06/2021

7/10/2021

Minderbroedersstraat

13/04/2021

Vermorgenstraat

1/06/2021

12/10/2021

Mispelstraat

6/10/2021

Verzusteringslaan

23/02/2021 15/09/2021

Moerlandstraat + KBC gebouw

24/02/2021

Vijfstraten (Singel tot Begijnenstr.)

1/04/2021

Moleken

15/07/2021

Vijfstraten tot Singel

22/06/2021

Monseigneur Stillemansstraat

30/06/2021

Vijfstraten vanaf Begijnenstraat

26/08/2021

Nieuwe Molenstraat

5/08/2021

Vijverstraat

9/03/2021

14/07/2021

Nieuwkerkenstraat

8/04/2021

Vleeshouwersstraat

11/03/2021

18/11/2021

Nieuwstraat

30/06/2021

Vlyminckshoek

29/04/2021

Nijverheidsstraat

27/04/2021

Voskenslaan

13/07/2021

Nobels-Peelmanstraat

2/03/2021

Vrasenestraat

8/04/2021

Oude Molenstraat

6/05/2021

4/11/2021

Vrasenestraat tot Kolkstraat

24/06/2021 27/10/2021

Paddeschootdreef

6/04/2021

10/11/2021

Vrouwe Mariastraat

10/03/2021

10/08/2021

Papenakkerstraat

13/04/2021

19/10/2021

Walburgstraat

15/04/2021

22/09/2021

Parklaan kant Sinbad

24/02/2021 28/07/2021

Wallenhof

18/08/2021

Parklaan richting Grote Markt

17/03/2021

Watermolendreef

6/04/2021

13/10/2021

Passtraat van Raapstraat tot Kleine
Heimelinkstraat + kasseistrook

5/08/2021

Watermolenstraat

6/04/2021

13/10/2021

Watertorenstraat

28/07/2021

Pastoor De Meerleerstraat

5/05/2021

Wegvoeringsstraat

2/03/2021

Pastorijstraat

3/08/2021

Westerlaan

17/06/2021

Pater Segersstraat

8/06/2021

Westerplein

17/06/2021

Patersbos

10/06/2021

Westerstraat

17/06/2021

Patershoek

29/04/2021

Wijnveld eiken

25/08/2021 2/12/2021

Paul Snoekstraat

19/03/2021

Wijnveld school

25/08/2021 2/12/2021

Peperstraat

3/08/2021

Wijnveld school tot Hemelsbreedte

10/06/2021

Peter Benoitpark

4/03/2021

5/10/2021

William Griffithstraat

7/07/2021
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Het jaar van de definitieve plannen voor
de Grote Markt
Eind 2021 liggen de definitieve plannen voor de Grote Markt op tafel. We vormen het symbool van
onze stad om tot een aangename, groene plek op mensenmaat, waar volop ruimte is voor beleving en
ontmoeting.
HOEVER STAAN WE?

HOE GAAT HET VERDER?

In de zomer van 2020 stelden wij een ontwerpteam
aan. Zij pakten uit met een verrassend, ambitieus en
toekomstgericht project voor onze Grote Markt. De eerste
beelden vielen in de smaak. Heel wat inwoners lieten ons
dat ook weten.

In de loop van januari bezorgen wij alle info uit de
bevragingen en de gesprekken aan de ontwerpers. Zij
gaan er mee aan de slag en maken in de loop van de lente
een voorontwerp voor de nieuwe markt. Ook over dat
voorontwerp gaan we naar jouw mening vragen, om daarna
te kunnen starten met het definitief ontwerp in het najaar
2021.

Eind 2020 kreeg je een brochure in de bus, waarin de visie
van het ontwerpteam werd toegelicht. We peilden ook naar
je reactie en vroegen naar aandachtspunten voor de verdere
uitwerking van de plannen. Tegelijk liep er online een meer
uitgebreide bevraging over de ontwerpschetsen voor de
heraanleg van de Grote Markt.
Ben je benieuwd naar de reacties van je stadsgenoten en
naar het resultaat van de bevraging? Surf dan naar www.
sint-niklaas.be/grotemarkt. Vanaf midden januari vind
je daar een mooi overzicht. Bekijk je liever de reacties
op papier? Bel dan naar 03 778 30 81 of mail naar
communicatie@sint-niklaas.be We bezorgen je alle info.
Niet te vergeten liepen er eind vorig jaar ook technische
gesprekken met allerlei expertengroepen, zoals
gemeenteraadsleden, hulpdiensten, handelaars, horeca,
marktkramers, organisatoren van evenementen, De Lijn enz.

Intussen maken we werk van een
heus infopunt over de Grote Markt.
Daar krijg je gedetailleerde
info, eerst over plannen voor
de Grote Markt van morgen en
daarna ook over de uitvoering
van de werken.
De echte start van de werken
is gepland in 2023, met de
bedoeling om eind 2024 een groots
openingsfeest te organiseren op de
grootste en mooiste markt van het land!

BLIJF OP DE HOOGTE
Stap voor stap brengen wij alle informatie over de
verdere planning voor de vernieuwing van de Grote Markt
samen op www.sint-niklaas.be/grotemarkt. Belangrijke info
vind je voortaan ook altijd in je brievenbus.

