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Van: Frans Wymeersch <Frans.Wymeersch@sint-niklaas.be> 

Verzonden: maandag 5 april 2021 17:44 

Aan: Ine Somers <Ine.Somers@sint-niklaas.be> 
CC: Johan Verhulst <Johan.Verhulst@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: Schriftelijke vraag 

 

Geachte, 

 
Binnen afzienbare tijd wordt de nieuwe vleugel van het stadhuis in gebruik genomen. 

Hier zal ook de toeristische dienst onderdak vinden. 

We vernemen echter dat er ook , mogelijk gekoppeld hieraan, een winkel in streekproducten zou worden 

opgestart. 

Kan men me meedelen : 
- is deze info correct? 
- zo ja, wat zal daar worden aangeboden? 

- wie zal deze winkel uitbaten? 
- worden daarvoor vacatures uitgeschreven of wordt dit intern geregeld? 

 

Frans Wymeersch 
Raadslid 
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Geachte heer Wymeersch,

Bedankt voor uw interesse in de ptannen rond het nieuwe toeristische infokantoor. Dat zal
inderdaad een plaats krijgen in de nieuwe rechtervleugel van het stadhuis. Het toeristisch
kantoor is gebaseerd op 3 functies:
- onthaaI en info: verwelkoming en aanspreekpunt voor bezoekers en toeristen in Sint-Niktaas
- werving:de toeristische troeven van de stad en dê deelgemeenten in de kijker ptaatsen
- verkoop: van toeristische producten, zoats wande[- en fietskaarten, zoektochten, souvenirs,
pub[icaties,... zoa[s nu aI gebeurd

De verkoop van deze toeristische producten gebeurt door het personeel van de dienst toerisme.
Er wordt daarvoor geen externe uitbater aangetrokken.

Op dit moment verkoopt de toeristische dienst geen streekproducten. Het ontwerp van het
nieuw toeristisch infokantoor is niet gericht op stockage van voedingswaren en de daarvoor
vereiste condities (koeting, beschutting tegen zonticht, enz.).

Het is niet de bedoeling een aparte winkel met streekproducten, in de zin van etenswaren, op te
starten in (de nieuwe vteugel van) het stadhuis.

De informatie waarover u momenteel beschikt, Lijkt ons dan ook niet correct.
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Mogetijks bekijken we in de toekomst wel of er een mogel.ijkheid is om streekproducten te koop

aan te bieden, rekening houdend met de vigerende wetgeving (inzake etenswaren, alcohotische

dranken). Daarover is nog geen beslissing genomen.

We hopen u met deze toelichting van dienst geweest te zijn.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

Johan Verhulst
algemeen directeur

lne Somers

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


