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De tien meest gestelde vragen over
vaccinatiecentrum ’t Bau-huis
Begin maart gingen de vaccinaties tegen het coronavirus van start. Voor de inwoners van Sint-Niklaas
en Temse gebeurt dat in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas. Iedereen die dat wil, kan gevaccineerd worden. De
planning is afhankelijk van veel factoren, onder andere de levering van de vaccins. Het kan zijn dat je
nog even op je beurt moet wachten. In afwachting zetten we de meest gestelde vragen op een rijtje.
1. WAAROM MOET IK MIJ LATEN VACCINEREN?
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19pandemie achter ons te laten. Vaccinatie voorkomt dat je
ernstig ziek wordt en kan je leven redden. Het is dus heel
belangrijk om jezelf te laten inenten.
Door je te laten vaccineren, bouw je mee aan de
groepsimmuniteit. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe
minder mensen nog besmet kunnen raken. Zo draag jij zorg
voor je familie, vrienden, buren, collega’s en alle mensen
in je omgeving. Je beschermt er bovendien kwetsbare
mensen extra mee omdat die zich niet mogen laten inenten,
bijvoorbeeld omdat ze chemotherapie krijgen.
Hoe minder mensen ernstig ziek worden en zich moeten
laten opnemen in het ziekenhuis, hoe minder belast ons
zorgsysteem is. Op die manier kunnen alle mensen de zorg
krijgen die ze nodig hebben.

2. IS DE VACCINATIE VEILIG?
Absoluut. Vaccins zijn bedoeld om ziekte te voorkomen
en niet om ziek te maken. Ze worden uitvoerig getest en
gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid, voor
ze op de markt komen. Sommige vaccins hebben tijdelijke
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bijwerkingen, maar die wegen niet op tegen de bescherming
die ze bieden. De gevolgen en de impact van COVID-19 op
de gezondheid kunnen veel groter zijn en veel langer duren
dan die van het vaccin.
De meest voorkomende klacht na de vaccinatie is pijn in
de bovenarm, op de plaats van de prik. Algemene klachten
zijn hoofdpijn, koorts en spierpijn. De klachten duren één
tot twee dagen en zijn gemakkelijk te verhelpen met een
koortswerend middel of een pijnstiller.

3. WANNEER BEN IK AAN DE BEURT?
De overheid heeft een volgorde van vaccinatie vastgelegd.
Eerst kwamen de bewoners en het personeel van
de woonzorgcentra aan de beurt. Daarna volgde het
zorgpersoneel. Sinds midden maart krijgen de 65-plussers
een uitnodiging, gevolgd door mensen met onderliggende
gezondheidsproblemen, personeelsleden van essentiële
beroepen en tenslotte de rest van de bevolking. Het tempo
en de timing van de vaccinatie is vooral afhankelijk van
de levering van de vaccins. Maar we mogen ervan uitgaan
dat tegen het einde van de zomer het grootste deel van de
bevolking een prik zal gekregen hebben.

4. WAAR MOET IK MIJ LATEN VACCINEREN?
Inwoners van Sint-Niklaas en Temse moeten zich laten
vaccineren in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas. Dat is de stedelijke
beurs- en evenementenhal achter het station. Het adres
is Slachthuisstraat 60. Het vaccinatiecentrum is goed
bereikbaar te voet, met de fiets, de bus, de trein en de auto.

5. WAT MOET IK DOEN ALS IK DE UITNODIGING
KRIJG?
Eén à twee weken voor je in het vaccinatiecentrum verwacht
wordt, valt de uitnodigingsbrief in je brievenbus. Naast die
brief krijg je ook een e-mail en sms, als de overheid over
deze gegevens beschikt.

9. IK WIL HELPEN. HOE KAN IK VRIJWILLIGER
WORDEN IN HET VACCINATIECENTRUM?
Het vaccinatiecentrum blijft in werking tot eind oktober
2021. Daarom zijn er veel vrijwilligers nodig. Het gaat zowel
om medische taken (verpleegkundige, arts, apotheker)
als niet-medische taken (administratie, onthaal, steward).
Aanmelden als vrijwilliger gebeurt bij voorkeur digitaal via
www.vaccinatiebauhuis.be. Als digitaal aanmelden voor jou
niet lukt, bel dan naar 03 778 30 00.

10. WAAR KAN IK TERECHT VOOR INFORMATIE?
www.vaccinatiebauhuis.be
vaccinatiecentrum@sint-niklaas.be
Tel. 03 760 90 10

In de brief, e-mail en sms wordt gevraagd om op www.
laatjevaccineren.be de voorgestelde datum voor je eerste en
tweede prik digitaal te bevestigen. Je kan ook een afspraak
wijzigen. De uitnodigingsbrief breng je mee naar het
vaccinatiecentrum.
Als je geen internet hebt, kan je voor je afspraken ook bellen
naar het vaccinatiecentrum op tel. 03 760 90 10.

6. HOE VERLOOPT DE VACCINATIE?
Je bezoek aan het vaccinatiecentrum begint bij het onthaal.
Breng je identiteitskaart en je uitnodiging mee, draag je
mondmasker en ontsmet je handen bij het binnenkomen.
Van het onthaal ga je naar de medische administratie. Een
verpleegkundige geeft je info over het vaccin en overloopt
je gezondheidstoestand aan de hand van een vragenlijst. Je
krijgt er ook een vaccinatiekaart.
De derde halte is de vaccinatieruimte. Je krijgt er een spuitje
in de bovenarm. Zorg er voor dat je je bovenarm gemakkelijk
kan ontbloten. Omwille van de privacy is de vaccinatieruimte
volledig afgeschermd.
Na de vaccinatie mag je nog 15 minuten rusten onder
toezicht. We raden dit zeker aan, zodat eventuele
bijwerkingen direct gesignaleerd kunnen worden.

7. WAT ALS IK NIET ZELFSTANDIG NAAR HET
VACCINATIECENTRUM KAN KOMEN?
Kan je door een (fysieke) beperking niet op eigen kracht
komen? Zoek dan eerst een oplossing in je eigen omgeving,
bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur. Respecteer
daarbij de coronamaatregelen. Draag een mondmasker in de
auto. Heb je toch hulp nodig? Neem dan contact op met het
infopunt in ’t Bau-huis, tel. 03 760 90 10.

8. KAN IK IEMAND MEEBRENGEN?
Je mag één persoon meebrengen als je het moeilijk hebt om
alleen naar het vaccinatiecentrum te komen, om welke reden
dan ook. Deze begeleider mag heel de tijd bij je blijven, tot
in de rustzone.
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Wij maken er een Punt
van jou te omringen
met onze warme zorgen
Je kan altijd op ons rekenen als je een dagje ouder wordt, ziek
bent of zorg nodig hebt. Even of voor langer. Onze zorgkundige
komt graag bij jou langs voor je boodschappen, je huishouden,
ondersteuning bij jouw verzorging, hulp bij een bad/douche en ...
een hartelijke babbel natuurlijk. Voor een uurtje of enkele uren.
Samen met jou bekijken we wat nodig is.
Zorg en wat hulp nodig ‘s avonds of in het weekend? Ook dat kan.
Wij zijn er voor jou van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.
Germaine (65 jaar) woont alleen en is afhankelijk van haar rolstoel
want ze heeft Multiple Sclerose. Haar vader zei op een dag: “Vraag
eens wat hulp om je huishouden te doen. Hier in de straat is een
thuiszorgdienst. En zo kwam ze bij thuiszorgcentrum ’t Punt in de
Lamstraat terecht.”
Christine en Regine zijn haar twee vaste verzorgenden. Zij komen
enkele keren per week aan huis om de boodschappen en de strijk
te doen, af te stoffen… Ze maken ook lekkere warme maaltijden
klaar voor Germaine zodat ze enkele dagen verder kan.
Germaine is sindsdien al jaren een trouwe klant: “De verzorgenden
van ’t Punt voelen haarfijn aan wat ik nodig heb en hoe ik me
voel. Ik kijk elke keer uit naar hun komst.” Zeker nu kijken vele
cliënten uit naar de verzorgende of logistieke hulp. Door de
coronamaatregelen zijn de verzorgenden aan huis voor sommige
mensen hun enige sociaal contact.
“Naast hun hulp kan ik rekenen op een fijne babbel en een luisterend oor. Als ik een minder goede dag heb, beuren ze mij zo
op. Dankzij hen kom ik ook ‘ns buiten. Ik geniet ervan dat ik met hun hulp nog mijn boodschappen kan doen. Ze zijn voor mij
een grote steun! Ik kan gezinszorg aanbevelen aan alle mensen die hulp nodig hebben, jong en oud. Bij ’t Punt zit je goed!”
TIP: Kindje op komst? De kraamzorg van ’t Punt is er vanaf 7 weken vóór de bevalling.

Gezocht: vrijwilligers-chauffeurs voor vervoer
Ben je graag op de baan en niet bang om met een busje te rijden? Heb je een hart
voor zorgbehoevende mensen? Meld je vrijblijvend als vrijwilliger-chauffeur voor
ons dagverzorgingscentrum De Sprankel in Sint-Niklaas. Met de bus doorkruis je
de regio Sint-Niklaas en haal je zorgbehoevende personen aan hun deur op en
brengt ze veilig en wel naar De Sprankel en/of ’s avonds terug naar huis. We geven
graag bijkomende informatie over de inhoud en de voordelen. Een proefrit doen
met begeleiding is mogelijk. Twijfel niet en contacteer onze coördinator op het
telefoonnummer 03 778 55 93. Tot snel!

Thuiszorgcentrum ’t Punt
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 55 55 - west@zpw.be - www.zorgpuntwaasland.be
Meer info, een aanvraag: ma-vrij van 9 tot 12.30 uur. In de namiddag volgens afspraak.
Volg thuiszorgcentrum ’t Punt en onze dienstencentra ook op Facebook: www.facebook.com/thuiszorgsintniklaas
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Niet te missen voor iedereen met een hart voor Sint-Niklaas

Ontdek Sint-Niklaas
met de nieuwe bezoekersgids 2021
Toerisme Sint-Niklaas bracht een nieuwe brochure uit om toeristen en bezoekers te verwelkomen
in onze stad. De brochure barst van de nieuwigheden en oogt als een stijlvol magazine, met mooie,
sfeervolle beelden. Draag jij je steentje bij als toeristisch ambassadeur van onze stad met deze
brochure bij de hand?

ENKELE BLIKVANGERS
• Een uitgebreid lees- en kijkboek met tientallen knappe foto’s.
• Een top 15 van nieuwe verrassingen in 2021.
• Vier sfeervolle portretten van toeristische ondernemers: Marc De Rudder, molenaar; Elisabeth Rosseneu, ballonvaarster;
Chris Boelens, brouwer en Conny Hendrix en Hans Boon, logiesuitbaters Hoeve Oswald.
• Een accent op beleving voor kinderen.
• Suggesties voor één wandelroute op het wandelnetwerk in de Fondatie van Boudelo en twee fietsroutes die alle
deelgemeenten aandoen op het fietsnetwerk.
• Bijzondere aandacht voor het culinair toptalent en voor De Casino.
• Een uitgebreide cultuur- en evenementenkalender.
• Aandacht voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de bijhorende fietstocht en het spel.
• Een handige toeristische uitvouwkaart van het stadshart.

HANDIGE GIDS
De brochure blijft echter een handige gids
met alle praktische info zoals cultuur- en
evenementenkalender, toegangsuren en prijzen
voor musea en bezienswaardigheden en
praktische contactgegevens.
De nieuwe bezoekersgids is gratis te verkrijgen
bij toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45 en
vind je ook in alle Sint-Niklase logies, de Wase
diensten voor toerisme, de musea in Sint-Niklaas
en andere stedelijke gebouwen.

Meer info
Dienst toerisme,
Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas.
Tel. 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be,
www.ontdeksintniklaas.be
Het toeristisch infokantoor is op weekdagen
open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Vanaf
zaterdag 15 mei is toerisme Sint-Niklaas ook
doorlopend open op zater-, zon- en feestdagen
van 10 tot 16 uur en dat tot zondag 12 september.

5

wonderwoud

Over ontharding en vergroening

De klimaatverandering gaat gepaard met extreme weersomstandigheden. De gevolgen van de
opeenvolgende hete zomers en felle stormen worden ook in onze stad zichtbaar. We versterken onze
klimaatbestendigheid door in te zetten op ontharding en vergroening. Dit zijn zes recente acties.
HET WONDERWOUD VAN DE SCHONGAUSTRAAT
Het eerste wonderwoud van onze stad ligt in de
Schongaustraat. Een wonderwoud is een klein bosje met
een groot aantal plantensoorten. Voor we planten, wordt de
bodem verrijkt met organisch materiaal. Het wonderwoud
lijkt dus op een spontaan ontwikkeld, klein bos. Het concept
waaide enkele jaren geleden uit Japan en India over naar
Nederland en België.
Door de geringe omvang kunnen deze bosjes ook worden
geplant in een stad. Het hoge aantal soorten en het dichte
plantverband zorgen bovendien voor een verscheidenheid
aan voedselbronnen en beschutting voor insekten en
vogels. Door hun nabijheid bieden ze ook minder mobiele
mensen de kans om even te vertoeven in de natuur. De jonge
boompjes worden nog beschermd tegen betreding. Er komt
ook een buitenklas en bespeelbare wadi’s.

BRASSERIE HONINGDAUW
De voormalige industriële site van het
metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman kreeg de
afgelopen jaren een nieuw elan als KMO-zone, maar ook
de natuur wordt niet vergeten. Een deel van de site wordt
heraangelegd met 2.000 m² bloemrijk grasland met ruimte
voor water.
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De ecologische groenzone bevindt zich tussen de
Atomiumstraat en de Mechelen-Terneuzenwegel, een
veelgebruikte fietsroute. De groenzone brengt de natuur
tot in het hart van de stad. Vogels vinden er beschutting en
voedsel. Ook zeldzamere planten krijgen er een kans doordat
er diepliggende voedselarme grond aan de oppervlakte is
gebracht.
In groenzone ‘brasserie honingdauw’ heeft de mens eerlijk
gezegd weinig te zoeken. Er zijn geen zitbanken, geen
spelprikkels en geen verharde paden. Enkel twee bruggen
en een gemaaid wandelpad. De rest van het perceel staat
ter beschikking van fauna en flora. Het stadsbestuur trekt
hiermee resoluut de kaart van de biodiversiteit.

DE METAMORFOSE VAN DE HOUTBRIEL

DE PARKBEGRAAFPLAATS GROEIT
De parkbegraafplaats Tereken groeide de voorbije jaren
uit tot een oase van rust en groen, met respect voor de
overledenen en het aanwezige erfgoed. Een plek waar SintNiklaas trots op mag zijn, want sinds vele jaren fungeert de
parkbegraafplaats als voorbeeldproject voor pesticidenvrij
en bijenvriendelijk beheer.
Met de aanplanting van 75 bomen op de parkbegraafplaats
dit voorjaar, zet het stadsbestuur verder in op de
vergroening van de wijk. Het gaat grotendeels om inheemse
boomsoorten, goed voor de biodiversiteit én relatief goed
bestand tegen het veranderende klimaat.

De Houtbriel is met zijn wandelzone en ruime
horecaterrassen een sfeerbepalende plek in de stadskern.
Nog tot eind april zijn er structurele verfraaiings- en
aanpassingswerken aan de gang op het plein. Het gaat
enerzijds om het ontharden en vergroenen van het openbaar
domein en anderzijds om de installatie van nieuwe,
duurzame en slimme verlichting.
De bestaande bomen blijven behouden, maar komen in een
mooie, groene loper te staan. Centraal in de plantvakken
komt er een ‘wolkencreatie’ van groenblijvende heesters.
De randen van de plantvakken worden aangevuld met
een mengbeplanting van een 15-tal soorten bloeiende
vaste planten en grassen. Hierdoor ontstaat een bloeiende
beplanting, van mei tot oktober.

GEVEL ( WATER ) TUINEN
Droom je van een blauwgroene buurt? Dan is er goed
nieuws voor jou. Het stadsbestuur zet je volledig op weg. Jij
voorziet de gevel en onze aannemer en vrijwilligers zorgen
voor de rest: de aanleg van je geveltuin, de juiste klimhulp,
planten op maat van je gevel en een blauwe regenton voor
het regenwater. Interesse? Contacteer ons via natuur@sintniklaas.be of tel. 03 778 31 90.

DE STRAAT VAN DE TOEKOMST
De Kardinaal Cardijnlaan wordt de straat van de toekomst.
De vernieuwing van de riolering is de ideale gelegenheid
om van de straat een pilootproject te maken dat bestand
is tegen de klimaatverandering. Zowat de helft van de
verharding gaat eruit om plaats te maken voor groen,
water en ontmoetingsruimte. Regenwater wordt ter plaatse
opgevangen en sijpelt langzaam in de bodem. De werken
starten in de loop van 2021.
Meer info: www.sint-niklaas.be/straatvandetoekomst
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Rioprojecten: waterzuivering en nog veel meer
Op maandag 12 april gingen in onze stad twee rioleringsprojecten van start. Daarmee wordt in totaal
in zes straten een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en
van afvalwater. De projecten zijn een nieuwe stap vooruit voor de waterzuivering op ons grondgebied.
Dat is belangrijk en noodzakelijk. Maar de betekenis van deze ingrijpende werken gaat nog verder.
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De werken worden uitgevoerd in vijf verschillende
fasen, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Achtereenvolgens gaat het om de Knaptandstraat, Tereken,
Schoolstraat en Kongostraat. De laatste fase omvat de
heraanleg van het kruispunt Tereken/N70 in maart 2022.
Het gaat om een investering van ruim 3 miljoen EUR.

L.De

Romain De
Pa
rkl Vitspark
aa
P
n
Kokkelin
le
k
aat
bee p
dstr
A.N
aat
rlan
straat
ob
o
e
g
o
n
o
Kolentstr
M
els
K
noi
str.
e
ventersB
.
r
t
r
s
P.
B
e
n
o
i
te
d
t
Fase 4
s tr
Pe
rlan
of
park
Moe
kenh
ent
Bok
lemmanstr
t
C
ir
raa
enGerdapark
lst
Blok rstr. He
Klokk dr.
oo
e
k
h
a
m
Sc
s t raat
r.
gdon
k st
Abin
Fase 1
oec
B
e
St. iusg. D
n
Au
Antostraat
at
a
r
P
t
s
ool
n
t
Sch
aa
traa
id l
Fase 3 Sinbad
ems
r
h
t
c
n
s
A
Gori

t
rsstraa

t
straa
elux

Pater Segersstr.

rgstr.

P
Grote per s tr.

Ko kkelb

Broede
Ben

Land v.
Waasstr.

Planning

H. Heyman
P plein
r.
nss t
ema
Mgr. Still

raat
eniersst
Hov

Beekstr

Tereken kreeg in het verleden herhaaldelijk tePsych.
kampen
Centr.
met wateroverlast. Door de nieuwe riolering St.-Hiëronymus
wordt het
risico op waterellende aanzienlijk beperkt. De buurtat wordt
tra
Nieu ws
ook een stuk verkeersveiliger. Er komen kwaliteitsvolle
fiets- en voetpaden. De invoering van eenrichtingsverkeer
staduitwaarts zal de verkeersdruk verminderen. Bijzondere
erstr
aandacht gaat uit naar de verkeersveilige herinrichting
P. De Meerle
van de twee schoolomgevingen in de wijk. En tenslotte
wordt het straatbeeld aangenamer en fraaier, door
dreef de
volledige vernieuwing van de straten van gevel tot gevel.

De
Castro f
dree

ol e
nst
r.

Tul
pen
stra
at

stra

at

Hem

ela

er s

tr.

Kalk
m - KONGOSTRAAT:
RIOPROJECT TEREKEN - SCHOOLSTRAAT- KNAPTANDSTRAAT
WATEROVERLAST
st r a
len opl.
at
str.
Kro
Ma
BESTRIJDEN EN VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN
o nm
Walb
rkt
terstr.
u
epa r k

P

Waasland Shopping
Center P
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RIOPROJECT
PASTOOR COPSTRAAT EN PASTOOR
STEPMANLAAN: REGENWATER BUFFEREN
Het regenwater van beide straten wordt afgevoerd naar de
waterlopen in de omgeving en naar het nieuw aan te leggen
bufferbekken. Daar kan het regenwater in tijden van hevige
neerslag tijdelijk gestockeerd worden, om zo wateroverlast
te vermijden. In het bekken worden twee poelen uitgegraven,
waar het water langzaam kan insijpelen in de ondergrond,
wat ten goede komt aan de stand van het grondwater.
Daarmee wordt de buurt een stuk klimaatbestendiger. Ook
hier gaan de rioleringswerken gepaard met een volledige
vernieuwing van het openbaar domein. De Vossekotwegel
krijgt een opwaardering als trage weg.

Winkelwandellus,
stap voor stap
In de Collegestraat zijn de voorbereidende nutswerken
aan de gang voor de aanleg van de winkelwandellus.
Daarmee wordt een nieuwe stap gezet om een aantrekkelijk,
aangenaam en verkeersveilig wandelgebied in de
Stationswijk te realiseren. Ook de volgende fase, in de
Prins Albertstraat, Regentieplein, Dokter Verdurmenstraat
en Zamanstraat is in voorbereiding. Er loopt momenteel
een bevraging naar mogelijke mobiliteitsoplossingen bij
de heraanleg. Lees er alles over op www.sint-niklaas.be/
winkelwandellus.

Planning
De uitvoeringstermijn van de werken loopt tot januari 2022
in vijf fasen. Daarbij krijgt de Vossekotwegel een tijdelijke
herinrichting als ontsluitingsweg voor de bewoners. Alle info
over dit project vind je op www.sint-niklaas.be/copstraat. De
kostprijs bedraagt 1,7 miljoen EUR.

Dorpskern Sinaai:

herstelling kasseistroken
De kasseiwegen rond de Dries van Sinaai maken deel
uit van het beschermd dorpszicht. Door de extreme
weeromstandigheden van de voorbije jaren en de
aanhoudende druk van het verkeer zijn de kasseistroken op
verschillende plaatsen los gekomen en beschadigd. Sinds
midden april zijn er herstellingswerken aan de gang. Omdat
de ondergrond van de kasseien voldoende moet kunnen
uitharden, blijft de dorpskern nog afgesloten voor doorgaand
verkeer tot begin mei. Plaatselijk verkeer blijft evenwel altijd
mogelijk rond de Dries. Tegelijk wordt het verkeersplateau
aan het kruispunt Wijnveld/Hulstbaan opnieuw aangelegd.
Meer info: www.sint-niklaas.be/werkendries
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Nieuwe verlichting in de stadskern:
slim, duurzaam en sfeerversterkend
In de stadskern loopt een project om de openbare verlichting te vervangen door ‘slimme verlichting’.
In totaal gaat het om 14 straten en pleinen. Hierdoor is het mogelijk de verlichting op ieder moment
aan te sturen, de gewenste intensiteit te geven en sfeerversterkend te werken. Met dit project is de
stad Sint-Niklaas ook één van de trekkers in een Europees duurzaamheidsproject. Het energieverbruik
vermindert en dus ook de CO2-uitstoot. Na de eerste fase van de aanleg van de winkelwandellus, is
de slimme verlichting een belangrijke nieuwe stap om de stadskern aantrekkelijker te maken voor
bewoners en bezoekers.
WAT IS SLIMME VERLICHTING?
In plaats van een standaardaanpak, gebruikt een slim
verlichtingssysteem technologie om te meten hoeveel
licht er eigenlijk nodig is in een gebied. Misschien is er
veel licht van omringende gebouwen. Misschien maakt
een bewolkte hemel alles donkerder. Of misschien is het
Valentijn en hét moment voor wat sfeerverlichting. Een slim
verlichtingssysteem weet dat, en stemt de straatlantaarns
in dat gebied daarop af. Daarvoor werd een platform
ontwikkeld dat via sensoren op de verlichtingspalen de
lichtsterkte kan aansturen en al dan niet kan dimmen.

HOEVER STAAN WE?
In heel het projectgebied wordt de bestaande openbare
verlichting vervangen door slimme ledverlichting. Dat
gebeurde al grotendeels in volgende straten:
Broodstraat – Casinostraat – Richard Van Britsomstraat
– Boonhemstraat – Paul Snoekstraat – Collegestraat – Dr.
Verdurmenstraat – deel Nieuwstraat – deel Regentiestraat –
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deel Zamanstraat – deel Ankerstraat.
Voor Sint-Nicolaasplein, Houtbriel en Stationsstraat gaan
we nog een stapje verder. Er komt niet alleen slimme
ledverlichting, we voorzien ook specifieke lichtsscenario’s
(zie verder).

PRAKTISCHE WERKWIJZE
De installatie van de ledverlichting is gebaseerd op een
grondige lichtstudie. Op basis daarvan worden technische
uitvoeringsplannen opgemaakt. De uitvoering begint met
het aanbrengen van een nieuwe stroomkabel ondergronds.
De bestaande armaturen van de openbare verlichting
worden verwijderd en vervangen door nieuwe lichtpunten
met ledlampen.
De uitvoering van deze werken voor Sint-Nicolaasplein,
Houtbriel, Stationsstraat en Stationsplein is gepland in het
voorjaar. Netwerkbeheerder Fluvius is projectpartner van de
stad voor de uitvoering van het geheel. In de loop van 2021
zijn alle lichtprojecten klaar.

EEN STAPJE VERDER: WERKEN MET
LICHTSCENARIO’S
De verlichting wordt dan écht interactief en intelligent. Ze
past zichzelf aan en kan snel inspelen op bepaalde situaties.
Daarvoor worden vooraf scenario’s vastgelegd. Dat gebeurde
voor het Sint-Nicolaasplein/Houtbriel en de Stationsstraat.
Sint-Nicolaasplein/Houtbriel
Het intelligent lichtscenario op deze stadspleinen laat toe
om de sfeer van de verlichting af te stemmen op de aard
van de activiteit die er plaatsvindt. Het kan ook langzaam
uitdovend werken tegen het einde van een evenement.
Op de Houtbriel staan waardevolle panden, die dateren
van het einde van de 18de eeuw. Ze dragen nog
duidelijke kenmerken van de fraaie rococoarchitectuur,
die toen gangbaar was in de burgerlijke bouwkunst.
Binnen het lichtproject worden enkele van deze knappe
gebouwen uitgelicht. De kwaliteitsvolle accentuering met
gevelverlichting zal een aangename sfeer op dit plein
creëren.
De hertekening van de architecturale verlichting van
de Sint-Nicolaaskerk zal sfeerversterkend werken. In de
Sacramentsstraat wordt met speelse verlichting een vierkant
tunneleffect gecreëerd. Op de gevel van de Cipierage
verschijnt een creatieve lichtprojectie, als een fraaie
uitnodiging om het plein te bezoeken en er te vertoeven.
Stationsstraat
De verlichting in de belangrijkste winkelwandelstraat van
onze stad is volledig hertekend. Daarbij is er gekozen voor
een rond armatuur, waarmee verschillende combinaties
gemaakt worden van pendel- en gevelarmaturen.
Ter vervanging van 42 armaturen en drie palen komen er 77
nieuwe toestellen. De nieuwe verlichting wordt afgestemd
op de etalageverlichting. Via een sensor gaat de openbare
verlichting dimmen wanneer de etalageverlichting volop
brandt en omgekeerd. Op verschillende locaties in de straat
verschijnt er – in de tweede fase – verlichting die een speels
element op de grond kan projecteren.

EEN EUROPEES PILOOTPROJECT
Onze stad heeft, samen met twee bedrijven, drie
universiteiten, de Vlaamse netbeheerder Fluvius, de LUCI
Association en drie andere Europese steden het pilootproject
‘Smart space’ opgezet met slimme verlichtingssystemen.
Doelstelling is het energieverbruik van de openbare
verlichting met 60 % te verminderen. Het project wordt
voor 60 % gesubsidieerd door de Europese Unie, binnen
het Europees fonds ‘Interreg North-West Europe’. Ook de
provincie Oost-Vlaanderen subsidieert 20 % van het project
in Sint-Niklaas.
Totaal projectbudget voor de elf partners is 5.783.016 EUR.
Hiervan wordt 3.469.809 EUR door het Europees fonds
Interreg North-West Europe gefinancierd. Het projectbudget
voor Sint-Niklaas bedraagt 540.620 EUR.
Meer weten?
Surf naar www.sint-niklaas.be/slimmeverlichting
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Online leren met de Bib: leer wat, waar en
wanneer je wil!
Levenslang leren is voor veel bibliotheken een belangrijke pijler. Ook naar online leren gaat alsmaar
meer aandacht. Sinds februari 2021 biedt ook de Bib Sint-Niklaas gratis online cursussen aan.
WERKEN AAN PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN WAAR EN WANNEER JIJ WIL
Ben je lid van de Bib, dan kan je dankzij de online cursussen werken aan je persoonlijke vaardigheden op een moment én
een plek die jou het beste uitkomt. Op het online leerplatform kan je kiezen uit 30 interactieve cursussen of webinars, onder
andere over digitale vaardigheden, vreemde talen, timemanagement en gezondheid. Naast de 30 cursussen, die periodiek
vernieuwd worden, komt er ook maandelijks een extra leermodule bij.

VOLG ZOVEEL CURSUSSEN ALS JE WIL EN NEEM ALLE TIJD DIE JE NODIG HEBT
Vooral taalcursussen, zoals ‘Spaans in twee weken’, en cursussen digitale fotografie en Instagram blijken populair.
Wat heb je nodig?
• Een pc, tablet of smartphone en toegang tot het internet.
• Lid zijn van de Bib Sint-Niklaas. Kom langs in één van onze vestigingen als je nog geen lid bent en breng je identiteitskaart
mee. Lidmaatschap is gratis.
• Een ‘Mijn Bibliotheek’-profiel. Dat kan je aanmaken via
https://mijn.bibliotheek.be
Aan de slag!
• Ga naar het online leerplatform op de website van de Bib:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be
• Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-gegevens
• Selecteer de cursus die je wil volgen

MEER INFO
de Bib, Hendrik Heymanplein 3
bibliotheek@sint-niklaas.be - tel. 03 778 34 00
https://sint-niklaas.bibliotheek.be

Op zoek naar glazenier Staf Pyl
In 2023 zou kunstenaar en glazenier Staf Pyl (1923-2007) zijn
honderdste verjaardag vieren. Naar aanleiding van deze viering
is de werkgroep ‘Staf Pyl 2023’ gevormd, die samen met het
stadsbestuur een aantal activiteiten wil voorbereiden. Er wordt o.a.
gewerkt aan een tentoonstelling en een boek over het oeuvre van
onze stadsgenoot. Er zijn in het Waasland, maar ook daarbuiten,
nog vele werken van deze kunstenaar te vinden die de leden van
de stuurgroep niet kennen en die ze graag willen fotograferen en
inventariseren.
Heb jij een werk van Staf Pyl in je bezit? Dit kan gaan om een
glasraam, een betonreliëf, een tekening of toonwerk, een schilderij,
keramiek of documenten waarin hij wordt vermeld. Alle info is
welkom. Je kan een seintje sturen naar stuurgroeplid Oscar Tyssen
via otyssen@scarlet.be of tel. 03 775 50 93 of 0485 78 02 91, op
werkdagen tussen 18 en 21 uur.

12

Nieuwe brochure
welzijnshuis

Duurzame
ontwikkelingsdoelstelling 9:
duurzame infrastructuur,
industrialisering en innovatie
Het stadsbestuur engageert zich om de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties mee te realiseren. De
negende doelstelling is ‘Bouw veerkrachtige
infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleer innovatie’.
Onder de noemer ‘Samen maken we de stad van morgen’
doet de stad heel wat investeringen om te zorgen voor
een veilige en aangename publieke ruimte. In deze
bestuursperiode zijn er vijf ‘werven’ die we extra in de
schijnwerpers zetten omdat die het uitzicht van onze
stad grondig gaan veranderen. De heraanleg van de Grote
Markt, de realisatie van een nieuw zwembadcomplex
en een sport- en recreatiepark op Puyenbeke, de bouw
van een nieuwe bibliotheek en Huis van het Kind op het
Heymanplein gevolgd door de heraanleg van het plein
zelf, de vernieuwing van de oude industriële site aan Den
Azalee in de Heistraat en tenslotte grote investeringen in
de dorpskernen van onze deelgemeenten Sinaai, Belsele en
Nieuwkerken.
Naast deze vijf ‘werven’ zijn er ook nog heel wat andere
investeringen om de kwaliteit van de infrastructuur in onze
stad op peil te houden. Denk maar aan de vernieuwing
of aanleg van voet- en fietspaden, wegen en rioleringen.
Daarnaast wordt ook ingezet op verdere vergroening,
zowel in de woonkernen als in het buitengebied. We waken
erover dat deze investeringen klimaatbestendig zijn en de
levenskwaliteit in onze stad bevorderen, vandaag en in de
toekomst.
Naast de zorg voor een kwalitatieve infrastructuur, willen
we ook duurzame industrie en innovatie bevorderen. In de
ruimtelijk-economische studie werd een ruimtelijke visie en
een kader uitgewerkt om onze lokale economie verder te
laten ontwikkelen.

In het welzijnshuis in de Abingdonstraat zit alle sociale
dienstverlening van de stad onder één dak. Een nieuwe
brochure geeft je een overzicht van alle mogelijkheden
voor steun, hulp en advies, die het welzijnshuis aanbiedt.
Zo kan je er onder meer terecht met vragen over onderwijs
en kinderopvang, wonen, financiële steun en sociale
tewerkstelling. Ook rond ontspanning en vrije tijd voor
mensen met een beperkt budget heeft het welzijnshuis
een ruim aanbod. Je vindt de nieuwe brochure in de
voornaamste stadsgebouwen. Een gratis exemplaar
aanvragen kan ook via
welzijnshuis@sint-niklaas.be of tel. 03 778 66 66.

Eerlijk feesten op
zaterdag 8 mei
Op zaterdag 8 mei 2021 is het World Fair Trade Day.
Sint-Niklaas wil die als Fairtrade Gemeente naar jaarlijkse
gewoonte graag in de verf zetten. Eind maart werd de titel
van Sint-Niklaas als Fairtrade Gemeente herbevestigd.
Dit is het resultaat van een tweejaarlijkse onafhankelijke
procedure waarbij de stad moet aantonen dat zij voldoet
aan de verschillende criteria. Sint-Niklaas kreeg een
A-score en zit daarmee in de hoogste categorie. Feest
je mee met heel de wereld voor eerlijke handel? We
promoten op zaterdag 8 mei de Fair Trade Fietsroute
die, in vergelijking met de vorige editie, met een aantal
adressen werd uitgebreid. Wie tussen 10 en 17 uur start
aan de Oxfam Wereldwinkel in de Heistraat krijgt misschien
wel een goodiebag met lekkers voor onderweg. De eerste
25 deelnemers in de voormiddag en de eerste 25 in de
namiddag vieren mee de 50ste verjaardag van Oxfam
België en krijgen een zakje overhandigd.
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Autodelen met Waasland Klimaatland
Een eigen auto neemt een enorme hap uit je budget. Door aan autodelen te doen kan je deze kost
sterk reduceren. Bovendien kan een gedeeld gebruik van auto’s een belangrijke bijdrage leveren
aan het verminderen van het aantal auto’s in de stad en de afname van de parkeerdruk, vooral in
het centrum. Daarom zet Sint-Niklaas sterk in op autodelen met initiatieven zoals Cambio en Stapp.
in. Sinds begin april is er nu ook een nieuw autodeelinitiatief onder de vleugels van Waasland
Klimaatland.
AAN DE SLAG!
Het nieuw initiatief omvat twee 100% elektrische deelwagens. Ze staan op het Kroonmolenplein en het Stanislaw
Maczekpark. In een aantal eenvoudige stappen kan jij gebruik maken van de elektrische deelwagens van Autopartners Share:
1. Registreer je: Download de SHARE Mobility app en registreer je. Hou je e-ID, rijbewijs, kredietkaart en bankkaartlezer
bij de hand.
2. Boek je rit: Kies de locatie van waaruit je wilt vertrekken. Selecteer een beschikbaar voertuig en bevestig je boeking.
3. Klaar voor vertrek: Ontgrendel de deuren via de app en volg de richtlijnen. Beoordeel de netheid en staat van het
voertuig, en je bent klaar om te vertrekken.
4. Beëindig je boeking: Om je boeking te beëindigen, parkeer je het voertuig terug op de plaats waar je het genomen
hebt en volg je opnieuw de richtlijnen in de app.
5. Geef ons feedback: Aarzel niet om ons feedback te geven via de app. We horen graag hoe je de rit met ons voertuig
ervaren hebt!

EENVOUDIG EN KOSTENBESPAREND
Naast het feit dat autodelen eenvoudig is, is het ook kostenbesparend: er zijn geen instapkosten of abonnementskosten
verbonden aan het systeem! Als gebruiker betaal je dus enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens. Ook handig: je
kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt. Wanneer je geregistreerd bent heb je toegang
tot alle voertuigen van het Share Mobility netwerk.

HEB GEEN ZORGEN
Daarnaast bespaart een deelwagen je veel zorgen, geregel en kosten. Je hoeft de auto niet schoon te maken, geen keuring,
geen verzekering, … Het enige wat wij van jou vragen is om de wagen met respect te gebruiken en steeds proper achter
te laten. Autopartner SHARE staat in voor het onderhoud, de reiniging, taksen, verzekering en zelfs de brandstof zodat je
als eindgebruiker kan genieten van een all-in tarief volgens gebruiksduur en afgelegde kilometers. Ook wat betreft corona
worden de nodige maatregelen genomen om veilig gebruik van de wagens te garanderen.

MEER INFO
https://interwaas.be/elektrisch-autodelen-waasland
https://www.autopartnersshare.be/
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Politie lanceert
Sint-Niklase Blauwe Lijn: 03 760 65 00
Lokale Politie Sint-Niklaas lanceert de ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’, met een campagne met berichten op
sociale media en affiches in openbare gebouwen. De ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’ is een telefoonnummer
waarop je 7 dagen op 7 en dit 24 uur per dag terechtkan met niet-dringende meldingen van hinder,
overlast en bezorgdheden in het domein van veiligheid of voor het maken van een afspraak voor de
aangifte van een misdrijf. Het telefoonnummer 03 760 65 00 wordt naar het voorbeeld van de 'Blauwe
Lijn' van Politie Antwerpen, de 'Sint-Niklase Blauwe Lijn'.
HEB JE DRINGEND POLITIEHULP NODIG EN WIL JE METEEN EEN POLITIEPATROUILLE? DAN BLIJF JE 101 BELLEN.

WANNEER BEL JE DE SINT- NIKLAAS BLAUWE
LIJN 03 760 65 00 (7 dagen op 7, 24 uur per dag)?
• Er is ingebroken in je wagen en de dader is niet meer
aanwezig.
• Je wil een tijdelijk parkeerverbod aanmelden.
• Je voertuig werd weggesleept en je wil weten wat je nu
moet doen.
• Een voertuig blokkeert je uitrit.
• Er staat een voertuig tussen je aangevraagd
parkeerverbod.
• Je hebt een vraag over een wapenvergunning.
• Je hebt problemen met een buur.
• Je ervaart overlast van een huisdier van de buren.
• Je merkt een gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd voertuig op.
• Je wil een afspraak maken voor de aangifte van een
misdrijf.
• Je bent op zoek naar een telefoonnummer van een dienst
of werknemer van Lokale Politie Sint-Niklaas.
• …
De Sint-Niklase Blauwe Lijn probeert zo snel mogelijk je
vraag te beantwoorden of registreert je melding. Deze wordt
overgemaakt aan de betrokken afdeling of dienst, die zorgt
voor de verdere afhandeling. Op deze manier ben je er zeker
van dat je melding altijd vlot wordt opgevolgd.

WANNEER BEL JE HET NOODNUMMER 101?
• Je bent getuige van een inbraak of diefstal.
• Jij of iemand in je omgeving wordt bedreigd.
• Je ziet dat er een vechtpartij aan de gang is.
• Er is een verkeersongeval gebeurd en er zijn gewonden.
• Er is een overval of steekpartij gebeurd.
• Je bevindt je in een levensbedreigende situatie thuis.
• Je bent slachtoffer van geweld en de dader is ter plaatse.

HET SINT- NIKLASE BLAUWE LOKET
Je kan de Sint-Niklase Blauwe Lijn ook contacteren via
het Sint-Niklase Blauwe Loket op de website www.politie.
sint-niklaas.be. Vragen, meldingen, klachten, complimenten,
suggesties … kan je hier noteren. Deze meldingen worden de
eerstvolgende werkdag binnen de 48 uur behandeld.

• Je buren maken in het holst van de nacht abnormaal veel
lawaai.
• Je hoort of ziet een alarm afgaan.
• Je bent slachtoffer of getuige van verkeersagressie die aan
de gang is.
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Op weg naar het ontwerp
voor de nieuwe Grote Markt
De voorbereiding voor de heraanleg van de Grote Markt zit op schema. Zo’n 1.300 personen bezorgden
eind 2020, na een oproep van het stadsbestuur, een reactie op het conceptvoorstel. Het ontwerpteam
neemt deze inbreng mee en legt tegen mei een ontwerpplan op tafel. Ook daarover zullen wij je nog
vragen om aandachtspunten te bezorgen.
PARTICIPATIERAPPORT
Midden december 2020 lanceerde het stadsbestuur een
communicatiecampagne over het conceptvoorstel voor
de heraanleg van de Grote Markt, met een oproep om
aandachtspunten en suggesties te bezorgen. Het ging
concreet om vier initiatieven: een online bevraging
(inspiratietool), een pictoplay, een bus-aan-busbrochure met
reactieformulier en adviesgroepen met experten.
De reacties van de publiekscampagne werden in kaart
gebracht in een gedetailleerd participatierapport dat online
te lezen is op www.sint-niklaas.be/grotemarkt. Je kan het
ook gratis toegestuurd krijgen op aanvraag: communicatie@
sint-niklaas.be en tel. 03 778 30 81.

VOLGENDE STAPPEN
De resultaten van het participatietraject werden
overgemaakt aan de ontwerpers, zodat zij er rekening mee
kunnen houden bij de uitwerking van het ontwerpplan.

In de loop van maart werden ook opnieuw gesprekken
gevoerd met de professionele stakeholders om het ontwerp
verder te verfijnen. Het gaat om marktkramers, horeca,
handelaars, organisatoren van evenementen, De Lijn en
experts inzake toegankelijkheid.
Tegen mei wordt het voorontwerp afgewerkt. Op dat
moment leggen we het opnieuw voor aan de inwoners. Dat
zal gebeuren in de vorm van een infopunt, dat op een goed
zichtbare locatie op het marktplein wordt ingericht. Hier
kan iedereen het uitgewerkte ontwerp raadplegen en ook
nog aandachtspunten meegeven. Die suggesties worden
overgemaakt aan de ontwerpers, die het definitief ontwerp
tegen eind 2021 klaarstomen.
Nadien volgt nog een jaar van verdere detaillering naar een
uitvoeringsontwerp, voorbereidende werken, vergunningen
aanvragen, de gunning aan een aannemer…
Begin 2023 gaan dan de werken effectief van start, met
de bedoeling om eind 2024 een grootse opening te
organiseren.

