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Wavemakers
Loves to Make.Things.Move.

For stad Sint-Niklaas 
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Inspiratietool



Online
• Totaal aantal enquêtes:

Totaal aantal ingevuld: 887*
Gestart maar niet afgewerkt: 54
Totaal per vrijwillig blok ± 400

• Totaal aantal bevestigde emailadressen: 492

Offline
• Brochure/reactieformulier: 103
• Papieren versie: 5

*Online onderzoek uitgevoerd tussen 14 en 31 december 2020 bij 887 Vlamingen (waarvan 791 Sint-
Niklazenaren). De maximale foutenmarge bij 791 Sint-Niklazenaren bedraagt 3,47%.

Ingevulde 
enquêtes



Online
Belangrijkste conclusies
•Slechts de minderheid van de Sint-Niklazenaren is trots op huidige Grote Markt
•Van leeg en kaal naar gezellig en rustig
•De ideale Grote Markt in de toekomst is volgens Sint-Niklazenaars groen, gezellig en een 

plek voor evenementen
•De plannen vallen in de smaak
•Men komt het vaakst te voet of met de fiets naar de Grote Markt
• In de toekomst willen minder mensen met de wagen naar de Grote Markt
•De Grote Markt moet bereikbaarder worden voor het openbaar vervoer
•De meerderheid vindt de Grote Markt onveilig voor ‘zachte’ weggebruikers
•De donderdagse markt heeft nood aan structuur
•De horeca speelt een belangrijke rol op de Grote Markt
•De Vredefeesten is het favoriete evenement
•Ecologie en verlichting, de pijlers voor een innovatieve markt
•De “Groene Markt”



Online
Onderwerpen

• Trotsgevoel
• Gevoel
• Ideale markt
• Sfeerbeelden
• Mobiliteit
• Veiligheid
• Bereikbaarheid
• Wekelijkse markt
• Horeca
• Evenementen
• Invulling - innovatie



Online
Trotsgevoel

• Nu: 1 op 3 is trots op huidige Grote Markt
• Na beelden: 

64% zou vaker komen
36% niet vaker

• Nog trotser door 
groen (43%)
gezelligheid (14%)
ontmoetingsplek (11%)



Online
Gevoel

• Nu: 
Leeg en kaal (59%)
Ongezellig grijs (26%)
Kil en koud (13%)

• In 2024 graag:
Gezellig (40%)
Rustig (23%)
Veilig (10%)

Jongeren (47%) vinden gezelligheid belangrijker dan 
ouderen (35-54: 36% ; 55+: 31%)



Online
Voorbeelden van antwoorden

Nu
“Lege, onbenutte oppervlakte”, “Groot, maar de leegte van het plein maakt er 
een kille koude sfeer van”, “Ideaal voor evenementen, veel plaats. Maar saai, 
één open vlakte op gewone dagen. Niet gezellig nu.”

Toekomst
“Dat je er kan vertoeven in het groen en dat je wat wandelt. Steeds 
geprikkeld door iets anders en niet een hoop stenen zoals nu.”, 
“Groen, rust en gezelligheid.”, ”Gezelligheid, een plek om te blijven 
hangen, veel groen, veel zuiderse babbels, fier op mijn stad...”



Online
Ideale markt

1. Groen (77%) (17% noemt dit drie keer in de open vragen!)
2. Plaats voor evenementen (54%)
3. Sfeervol/gezellig (49%)

Opvallend: evenementen belangrijk voor jong en oud!



Online

“...en plek waar er veel toegankelijk groen is, en zitplaatsen, en water, en een kiosk voor 
muziekoptredens, en een terras, en waar oud en jong zich goed voelen...”,

”Waar je gezellig met anderen kan afspreken.”

“Een plek waar voldoende groen is, maar ook genoeg ruimte voor evenementen.”

Enkele omschrijvingen van de Grote Markt in de toekomst: 



Online
Sfeerbeelden

• 83 % zegt vaker naar de Grote Markt te komen
• 6 op 10 is daar zeker van
• Jongeren (18-34: 88%) vaker dan ouderen (35-54: 82% ; 55+: 74%)
• Reden:

Gezelliger (53%)
Meer groen (41%)
Mooi/aantrekkelijk (31%)

• Niet vaker omdat:
De functie van Grote Markt wegvalt (28%)
Autoverkeer/mobiliteit een probleem is (18%)
Problemen met vervuiling/onderhoud/overlast (14%)



Online
Redenen om minder of vaker te komen

Voorbeelden van redenen die respondenten geven wanneer ze vaker zouden komen:  
“Ziet er veel gezelliger uit , veel minder verkeer , nodigt uit tot samen komen”, “Het ziet er 
super gezellig uit en veel groen. Geen auto’s”

Voorbeelden van redenen die respondenten geven wanneer ze niet vaker zouden komen: 
“Ik zie eerder het stadspark als ontmoetingsruimte. Een marktplein moet een marktplein 
blijven waar alle huidige en toekomstige activiteiten mogelijk moeten blijven en niet om op 
een stoeltje in het gras te gaan zitten.”, “Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk, wat nu 
al minder vlot gaat door de bus-taxistrook, wat gaat leiden tot meer en verschuiving van 
verkeersproblemen in andere in- en uitvalswegen”, “We hebben al een park én een 
recreatiedomein. Een markt is een markt,” 



Online
Mobiliteit

• 85% komt te voet/met de fiets (wekelijkse bezoekers meer dan anderen)
• 79% af en toe met de wagen
• 20% meestal met de wagen
• 28% met het openbaar vervoer

Na de heraanleg zegt:
• 64% dat ze nog met de wagen willen komen (daling van 15%)
• 10% baart zich zorgen over bereikbaarheid/parkeergelegenheid 
• 87% te voet te willen komen (+2%)
• 88% met de fiets te willen komen (+3%)
• 1 op 4 met OV wil komen (-3%)



Online
Mobiliteit voorbeeldantwoorden

“De Markt van de toekomst is een plek waar inwoners van 
stadsrand/deelgemeentes nog met auto het centrum 
kunnen bereiken.“

“In herfst/winter rij ik bv. bij voorkeur met de auto naar 
bakker én traiteur waar ook gratis kortparkeren kan. In de 
toekomst wordt dit onmogelijk.”



Online
Veiligheid

• 77% geeft aan dat er gevaarlijke situaties zijn voor zachte weggebruikers
Onveilige oversteekplaatsen (37%)
Glazen wanden (10%) (zie open vragen!)
Te veel verkeer (24%)
Gevaarlijke fietsers (11%)
Gladde ondergrond (1 op 10)

Oplossing:
• Verkeer scheiden (28%: veiliger, 23% aangenamer)
• Verkeersarm (44%: veiliger, 20%: aangenamer)



Online
Veiligheid

Bv. “De zebrapaden. Automobilisten ziet hen niet 
staan/aankomen door de reflectie in het glas.”

Bv. “De houten rand die heel glad is en op de 
oversteekpunten wordt het glas ook heel glad.”



Online
Bereikbaarheid - OV

• 4 op 10 wil na heraanleg OV gebruiken, 28% doet dit nu al
• 1 op 5 vindt dat er niets moet veranderen aan het OV
• 1 op 4 heeft geen idee hoe dit best in te vullen
• Uiteenlopende oplossingen: meer aanbod – auto’s weren

Persoonlijke stimulans?
• 50% infoschermen over de lijnen en vertragingen
• 49% beter beschutting tegen de regen
• 32% veiligere omgeving



Online
Wekelijkse markt

• 1 op 4 komt minstens maandelijks naar de wekelijkse markt
• 4 op 5 jaarlijks, +55 vaker wekelijks (26%) tov 35-54 (4%) en jongeren (9%)
• Belangrijkste redenen: 

Aankoop specifieke producten
Uitstap
Lopen er graag rond

Aangenamer:
• Gegroepeerd per product (57%) en ordelijker (12%)
• Brede gangen (49%)
• Rekening houden met verkeer (autoluw vs niet hinderend)
• Meer groen



Online
Wekelijkse markt voorbeeldantwoorden

“Zorg dat de markt bereikbaar blijft ook met de 
auto” en “Minder gemotoriseerd verkeer”.

“Meer rondom werken, meerdere pleinen uit buurt gebruiken”,
“Meer groen”, “Veel meer ruimte creëren, meer plaats tussen de 
kramen om te kunnen wandelen. Vaak is het zo dat als je naar 
de donderdagse markt gaat dat je als honderden sardientjes in 
blik tegen elkaar loopt. Het is me veel te druk, je krijgt geen 
ruimte om te ademen” , “Kramen thematisch, met looproute”.



Online
Horeca

• 52% bezoekt de Grote Markt door de horeca (jongeren én 
ouderen), in de toekomst 56%

• Voldoende aandacht voor horeca wegens belangrijke rol
• Aangenamer door:

Minder verkeer (37%)
Meer groen (28%)
Grote terrassen (23%)

Top 3: zicht op groen (57%), afscherming van verkeer (56%) en grote 
terrassen (31%)



Online
Horeca voorbeeldantwoorden

“Horeca zaken met grotere terrassen en leuke zitplaatsen op 
de markt tussen het groen”

“Groen, betere horeca en minder vervuilend verkeer”



Online
Evenementen

• Huidige: 
Vredesfeesten (86%) (Alle leeftijden!)
Kerstmarkt (78%)
Kermis (62%) (Alle leeftijden!)
Foodtruckfestival (61%)
Ijspiste (55%)

• Toekomst:
Meer groen (18%)
Meer gezelligheid (15%)
Zitplaatsen (11% open vraag - 21% gesloten; 32% minder mobiel of 
slechtziend)
Minder verkeer (11%) & parkeergelegenheid fiets/auto (11%)



Online
Evenementen voorbeeldantwoorden zitplaatsen

“Een verwijderbare tribune, zodat men als kleine of oude 
mens toch de evenementen goed kan zien”, “vaste tribune 
voorzien; de mogelijkheid om zittend een evenement bij te 
wonen” en “Met meer zitplaatsen (verplaatsbaar is voordeel) 
en openruimtes”.



Online
Invulling - innovatie

Innovatie en vooruitstrevend betekent:
• Ecologisch en groene energie, energieneutraal (14%)
• Meer groen (14%) – gras en ‘slim’ groen
• Slimme verlichting (LED/zonnepanelen)

Top 5 innovaties gesloten vraag:
Regen opvangen en gebruiken (64%) 
Lichtpartijen (45%) 
Uitgebreid Wifi-netwerk (35%) – tov 6% open vraag
Materialen hergebruiken (35%) 
Elektrische laadpaal voor fiets/step/… (28%) 



Online
Invulling - innovatie

“Groen dominant, regenwater recuperatie, CO2 zo neutraal als enigszins 
mogelijk, zonnepanelen, zonnepaneel-delen, slimme ledverlichting die 
toch nog retro-stijlvol is.”

“De waterpartij degradeert snel tot zwembad voor plastic zakken, 
blikjes en viezigheid. Op de markt hoort geen plonsbad.“

“De groenste markt van België. Sensoren die verlichting enkel doen 
branden wanneer er mensen lopen.”



Online
De ‘Groene’ Markt

• 3 op 4 wil meer groen (algemeen)
• Zicht op groen vanaf horeca (57% gesloten – 28% open vraag) 

en evenementen (41% gesloten – 18% open vraag)
• Belangrijk voor de verzonken tuin zijn:

Netheid (25%)
Zitmogelijkheden (21%)
Veiligheid (16%) 

• Ideeën voor meer groen en water
Bomen, planten, bloemen (50%)
Fonteinen (41%)
Waterpartijen (20%)



Online
De ‘Groene’ Markt voorbeeldantwoorden verzonken tuin

“Er mag geen overlast zijn, sociale controle, netheid maw geen 
drankpartijtjes of hangjongeren”, “Genoeg zitmogelijkheden, 
schaduw en netheid”.

“Als het maar gezellig en praktisch en mooi gedaan is, dan zal ik er 
veel gebruik van maken.”

“Zorg ervoor dat er voldoende sociaal toezicht en passage blijft, 
anders wordt deze verzonken tuin al rap een plaats waar ‘s avonds 
niemand wil passeren (cf uithoeken park vanaf valavond).”



Online
Belangrijkste conclusies
•Slechts de minderheid van de Sint-Niklazenaren is trots op huidige Grote Markt
•Van leeg en kaal naar gezellig en rustig
•De ideale Grote Markt in de toekomst is volgens Sint-Niklazenaars groen, gezellig en een 

plek voor evenementen
•De plannen vallen in de smaak
•Men komt het vaakst te voet of met de fiets naar de Grote Markt
• In de toekomst willen minder mensen met de wagen naar de Grote Markt
•De Grote Markt moet bereikbaarder worden voor het openbaar vervoer
•De meerderheid vindt de Grote Markt onveilig voor ‘zachte’ weggebruikers
•De donderdagse markt heeft nood aan structuur
•De horeca speelt een belangrijke rol op de Grote Markt
•De Vredefeesten is het favoriete evenement
•Ecologie en verlichting, de pijlers voor een innovatieve markt
•De “Groene Markt”



Ingevulde 
enquêtes

• Totaal aantal ingevuld: 887
• Totaal aantal bevestigde emailadressen: 492
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Ingevuld 

• Duidelijke pieken (persconferentie, influencers en advertenties)



Pictoplay



Pictoplay

• Schatting: 
700 verdeeld
348 compleet

Meer info: Seppe/Laura



Pictoplay
Ingevuld

Aantal Aantal Aantal

Wifi 270 Deelmobiliteit 178 Overdekte plaats 97

Speeltuig 267 Drinkfontein 175 Podium 94

Waterpartij 263 Sportmogelijkheden 164 Sfeermuziek 87

Oplaadpaal gsm 250 Chillplek 153 Kunst 69

Publieke toiletten 240 Plukfruit 150 Bushalte 58

Zitmogelijkheden 215 Bloemenweide 137

Vuilnisbakken 196 Selfiespot 112

Picknickzone 189 Schaduwplek 105



Pictoplay
Blanco

Aantal Aantal Aantal

Gamehall 7 Strand 2 Snoepwinkel 1

Oliebollenkraam 5 Skatepark 2 Cafe 1

Zwembad 4 Frituur 2

Voetbalveld 3 Tv 1

Springkasteel 3 Resto 1
Standbeeld harry
potter 3 Paarden 1

Trampoline 2 Danszaal 1

Outdoorcinema 2 Draaimolen 1



Influencer
campagne

pictoplay



Resultaten

• Estimated reach:  56.5 K (on average seen by 17 K)
• Total followers: 56.3 K
• Total clicks on URL: 80
• Total likes: 156
• Comments: 15
• Social engagements: 171
• Stories/posts: 35/3
• Profiles: 10



Samenwerkingen

Naam IG handle Verschijning Comments

Liesbeth De Puysseleir @liesbethdepuysseleir 4 storylines Kids activity

Carina Kaba @lifebetweenboys 3 storylines + 1 post Kids activity

Naomi De Craeye @naomidecraeye 1 storyline Kids activity

Pieter Declerq @vaderklap 3 storylines + 1 post Kids activity

Tine Van Poeck @vanillemeisjes 1 post Kids activity + interactive



Samenwerkingen

Naam IG handle Verschijning Comments

Stephanie De Groeve @stevniie 12 storylines Interactive

Leslynn Mergan @leslynn_m 1 storyline Kids activity

Maartje Van Neygen @maartjevanneygen 2 storylines Storytelling

Laure Lanoo @laurelanoo 6 storylines Storytelling

Tessa VDH @tessavdh 3 storylines Kids activity + interactive



@stevniie

@vaderklap@tessavdh@maartjevanneygen



@lifebetweenboys @naomidecraeye @vanillemeisjes

@liesbethdepuysseleir



Influencer
campagne

inspiratietool



Resultaten

• Estimated reach:  103 K (on average seen by 30.9 K)
• Total followers: 153.6 K 
• Total clicks on URL: 149
• Total likes: 934
• Comments: 29
• Social engagements: 963
• Stories/posts: 26/3
• Profiles : 13



Handelaars
Naam Verschijning

Soep&Zoet 1 storyline

Manuvel 2 storylines

Foubert Voor 14/12

De Ruyte Kappers Voor 14/12

Yogaloo 1 post + Facebook

Pêche 2 storylines + Facebook

Biko Voor 14/12

Waasland Shopping Center 1 storyline

Brouwerij Verhofstede 1 post via Facebook



@soepenzoet @peche_be @brouwerijverhofstede



@manuvel.be @waasland_shopping @yogaloo_sintniklaas



Influencers

Naam Verschijning Comments

Louise De Bast 3 storylines (incl. poll) Interactive 

Yana Huremovic 5 storylines Storytelling

Freya Poppe 4 storylines (incl. poll) Interactive + storytelling

Laure Lannoo 6 storylines Storytelling



@freyapoppe@laurelanoo @yanahuremovic@louisedebast



Totaal
• Estimated reach:  159.6 K (on average seen by 47.9 K)
• Total followers: 209.9 K
• Total clicks on URL: 229
• Totaal likes: 1.246
• Comments: 44
• Social engagements: 1.134
• Stories/posts: 61/6



Retargetting
campagne/

organisch



Advertenties

• Budget: 1350 €
• Doelstellingen: 

1.  Bereik 
2.  Getuigenissen voor meer clicks (aantallen)
3.  Extra engagement op organische posts (aantallen)

• Resultaat: 
1.  50.209 mensen bereikt
2.  2158 unieke link clicks
3.  0,57€ per link clicks



Advertenties



Advertenties



Advertenties

• 90% van de doelgroep werd bereikt
• Kost per click lag onder benchmark
• Laagste kost per click bij de organische berichten
• Clicks op getuigenissen via IG waren duurder



Organisch
• 10 timings (2 gepost)
• 10 getuigenissen
• 1 video (gepost)



Reacties FB

• ± 460 reacties
• Verkeer

o Wat met de bovengrondse parkeerplaatsen? Blijven die?
o Worden er alternatieve parkeerplaatsen voorzien?
o Hoe loopt het verkeer na de heraanleg?
o Wordt de snelheid aangepast?
o Wat met vrachtwagens die er moeten leveren?

▪ Kregen ook vraag van firma die er verschillende ramencontracten 
heeft: kan die er nog blijven staan?

o Zou er niet eerst werk moeten worden gemaakt van een ring?
o Wordt er rekening gehouden met:

▪ Slechtzienden?
▪ Ouderen en anderen die slecht te been zijn (groenvlaktes, …)?



Reacties FB

• Groen
o Kunnen bomen wel overleven op zo’n steenvlakte? Nemen de bomen niet te 

veel zicht weg van marktbewoners?
o Wat met onderhoud van het groen? 

▪ Gevallen bladeren in de herfst, opschietend gras in de winter/zomer
• “Er zijn zoveel groenzones die slecht onderhouden worden”

o Hoe zit dat in de zomer bij waterschaarste? 
o Geven groen- en waterzones geen hinder bij 

evenementen/kermissen/ballonvluchten/markt? Hoe wordt dat aangepakt?
§ Vooral over de grasperken worden vragen gesteld: Wordt dat 

geen modderpoel? Gaan wagens niet vast komen te zitten?



Reacties FB

• Participatie
o In 1998 werd een bevraging gehouden over de Grote Markt, maar vervolgens 

compleet genegeerd. Waarom is dit anders?
▪ Mensen hebben het gevoel dat ze geen grip hebben op de beslissing.

o Zijn de resultaten van de bevraging in te kijken?
• Financiële zaken

o Dit is al de zoveelste herinrichting in … jaar. Waarom is dit nodig? 
o Financiële duiding lijkt nodig. Veel mensen geven aan dat het stadsbestuur 

nodeloos dure projecten opzet met ‘het geld van de belastingbetaler’



• 2600 paginabezoeken 
2158 via advertenties
229 influencer campagnes (149 direct, 80 pictoplay)
213 organisch/persmoment/brochure/spontaan

• Gemiddeld 11 seconden op de pagina
• Duidelijke pieken (persconferentie, influencers en advertenties)



Vragen?



For Lee Cooper

Wavemakers
Are you ready to Make.Things.Move
with us?


