
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 
 

Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: woensdag 7 april 2021 19:01 
Aan: Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie 
<Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Onkosten Ronde van Vlaanderen 2021 
 
Geachte,  
 
Graag had ik een overzicht bekomen van de kosten die de stad dit jaar heeft gemaakt voor de passage 
van de Ronde van Vlaanderen rond onze Grote Markt. 
- kosten Flanders Classics 
- grondtekening Bolt Goed 
- andere kosten (ballons, bloemencape, ...) 
- ... 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jef Maes 
Raadslid 
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Aan de heer Jef Maes, gemeenteraadsl.id
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bijlagen

Ronde van Vlaanderen

Geachte raadstid,

U stelde de volgende sc.hriftel.ijke vraag, op 7 apri[ 2021.
"Graag had.ik een ovêrzicht bekomen van de kosten die de stad dit jaar heeft gemaakt voor de

passage van de Ronde van Vlaanderen rond onze Grote Markt.
- kosten F[anders Classics
- grondtekening Bol.t Goed
- andere kosten (baltons, bloemencape, ...)

Hierbij bezorgen wij u het gevraagde overzicht, maar wilten er ook op wijzen dat we met de

verschillende onderdelen getracht hebben om er op verschitlende vlakken een meerwaarde mee

te creëren. Uitgaven sloten op die manier aan bij andere projecten, zoats bijvoorbeetd het NAFT

kunstenfestivaI en de donderdagse markt

Een overzicht van de uitgaven:

Flanders Ctassics rekende in 2020 en202t geen kostprijs aan voor de passage van de Ronde.

Om de veitigheid van de wielerkaravaan te garanderen, wordt door de stad hekwerk ingehuurd
dat kort voor de passage wordt geplaatst en meteen na de passage wordt afgebroken. De

kostprijs hiervan was 15.972 EUR.

De kostprijs voor de batlons bedroeg 1.240 EUR.

De kostprijs voor het kunstwerk van de artiest Straatl.etters op de Grote Markt bedroeg 4.247,L0'
EUR. Het werk kaderde niet enkel binnen de Ronde van Vlaanderen; maar ook binnen het tokaal.

street artbel.eid en het kunstenfestival. NAFT.



tliiï,y11e,en:I:árktacrie, ter promstie van de donder.dagse markt, werd een bloemencqpe 
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]an tet woold geharqen De kostpr,rÍs hiervoor was 5.Q44,3,EUR. Biikornend:rflatêriaat nosue ,

69E,:6 
!uR, 

De'ze actie begsn u*r *" nqnde van \4aaáa.r-"áà;;;,;i;; ,o;.id;ïrih.r,"
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Er wer.den ook een aftermgvíe, enkelê d,ronebeetderl en.fotob maken vàr gebruik op onze
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