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Jouw buurt blauwgroen? Gewoon doen!

Verwen jezelf en je buurt met een  
gratis geveltuin
Droom je van een mooie, kleurrijke geveltuin, maar zie je er tegen op om zelf de handen uit de 
mouwen te steken? Geen nood, want in Sint-Niklaas bestaan de kabouters echt. Ze komen bij je langs 
en maken in geen tijd en met zorg van je gevel een fraai, groen plekje. Zo draag je je steentje bij om 
onze stad aangenamer te maken en beter te wapenen tegen de klimaatverandering.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN GRATIS 
GEVELTUIN?

Je geveltuin brengt kleur en sfeer in je straat, verbetert de 
luchtkwaliteit en isoleert je woning. Je zorgt ook voor een 
stukje natuur in de stad. Vogels en bijen vinden er lekkers. En 
wat denk je van druiven, kiwi’s, aardbeien en keukenkruiden 
aan je gevel?

Geveltuinen zorgen voor verkoeling op hete dagen, ze 
houden het regenwater vast, leiden het naar de bodem en 
houden zo mee de grondwaterstand op peil. Zo draag je je 
steentje bij om onze stad klimaatbestendig te maken.

En niet te vergeten: jij geeft je akkoord en wij doen de rest. 
Geen gedoe of kosten dus.

WAT MOET JE DOEN OM GRATIS EEN GEVELTUIN 
TE LATEN AANLEGGEN?

Eenvoudig. Laat ons weten dat je akkoord gaat, via het 
aanvraagformulier op 
www.sint-niklaas.be/gevelgroen of bel ons: tel. 03 778 31 90. 

We maken een afspraak en komen bij je langs. Samen maken 
we een ontwerp en een planning om de geveltuin aan te 
leggen. Ook de keuze van de planten en bloemen bespreken 
we vooraf met jou. Na de aanleg en de aanplanting is het 
onderhoud van je geveltuin in jouw handen. Wij plannen de 
aanleg van de geveltuinen vanaf het najaar 2021.
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Maar voor je contact opneemt: bekijk goed of je voetpad 
breed genoeg is voor een geveltuin. Dit zijn de afspraken.

• Er moet op het voetpad een vrije doorgang blijven van 
minstens 1 meter, na de aanleg van je geveltuintje.

• Je geveltuin mag maximum 50 cm breed zijn, vanaf de 
gevel, en 1,20 meter lang, per volle 5 meter gevellengte.

• Je geveltuin moet op 50 cm afstand blijven van het huis 
van je buren.

Overweeg ook om de aanleg van je geveltuin te combineren 
met plaatsen van een gevelwaterton. Hiermee doe je 
nog een grotere inspanning om kostbaar regenwater 
op te vangen en nuttig te gebruiken. We verwerken de 
gevelwaterton in het ontwerp van je geveltuin. De regenpijp 
van je voorgevel wordt er op aangesloten met een overloop 
in je geveltuin en verder op de bestaande afvoerbuis naar 
de straat. Zo heb je – zelfs op lange, hete zomerdagen – een 
waterreserve voor je geveltuin.

HEB JE RUIMTE VOOR EEN GROTER 
GROENPROJECT? WE ONTZORGEN JE VOLLEDIG!

Ben je eigenaar van een grote wand of gevel, bijvoorbeeld 
van een handelspand, magazijn of gebouw van een 
instelling? Dan willen wij graag met jou samenwerken om 
een groter groenproject op te zetten. Zelfs één zo’n groter 
project kan al het verschil maken in een groenarme buurt.

Het kan gaan om grote geveltuinen, groenslingers over de 
straat of specifieke aanplantingen. Samen met jou maken 
we een project op maat. Neem contact op via het online 
formulier op www.sint-niklaas.be/gevelgroen of bel ons op 
03 778 31 90, we maken een afspraak en gaan aan de slag.

Belangrijk is dat het stadsbestuur voor deze grote 
groenprojecten niet alleen het ontwerp, de aanleg en 
de aanplanting voor zijn rekening neemt, maar ook het 
volledige onderhoud van het groenproject. Een totale 
ontzorging dus. Het enige wat we aan jou als eigenaar 
vragen is je formeel akkoord om het groenproject aan jouw 
gevel op te zetten.

WAT DOET DE STAD ZELF OP OPENBAAR 
DOMEIN?

Al geruime tijd trekt het stadsbestuur resoluut de kaart 
van ontharding en vergroening. Daarbij worden heel 
uiteenlopende projecten opgezet. Het gaat om kleinere 
acties zoals het wonderwoud in de Schongaustraat en de 
ecologische groenzone nabij de Atomiumstraat.

Maar ook om goed zichtbare, structurele initiatieven, zoals 
de omvorming van de Kardinaal Cardijnlaan tot ‘Straat van 
de toekomst’, met veel groen en wadi’s, de ontharding van de 
Houtbriel, de nieuwe aanplantingen op de parkbegraafplaats 
Tereken en de groenvoorzieningen bij rioleringsprojecten en 
in de aanpalende straten.

Uiteraard staan vergroening, afkoeling, hergebruik 
van regenwater en klimaatbestendigheid ook centraal 
bij de grote stadsprojecten, zoals de aanleg van de 
winkelwandellus in de Stationswijk en de heraanleg van de 
Grote Markt en het Hendrik Heymanplein.
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Nieuwkerken in de kijker
Het centrum van Nieuwkerken wordt grondig hertekend en zal er binnen afzienbare tijd heel anders 
gaan uitzien. Na de heraanleg van het gemeentepark krijgt het dorp met de hertekende zorgsite ook 
een nieuwe, groene toegang. En het dorpsplein Ten Bos, het aloude hart van de gemeente, wordt een 
plek op mensenmaat.

EEN NIEUWE INKLEDING VOOR TEN BOS

Ten Bos is centraal gelegen, heeft een charmant kerkje 
met imposante platanen en enkele gezellige eet- en 
drinkgelegenheden vlakbij. Door de eenzijdige invulling van 
het plein blijven echter heel wat troeven onderbenut. Samen 
met de Nieuwkerkenaren willen we daar nu verandering 
in brengen. Hoe kunnen we het plein omtoveren tot het 
bruisende hart van het dorp? Kunnen de horeca of de 
handelszaken meer betrokken worden op het plein? Door 
het eenzijdig gebruik als parking is het huidige dorpsplein 
ook niet bestendig tegen klimaatuitdagingen zoals erg 
warme en lange zomers. Tot slot is zeker ook de mobiliteit 
rondom het plein een belangrijk aandachtspunt. 

We wensen van Ten Bos terug een plaats te maken waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen 
spelen en waar het aangenaam is om te vertoeven. Een écht 
dorpsplein dat Nieuwkerkenaren bij elkaar brengt. Omdat 
de verkeersveiligheid binnen het ontwerp een belangrijk 

aandachtpunt is en verder reikt dan het plein, loopt er 
gelijktijdig een verkeersveiligheidsonderzoek in de ruimere 
omgeving.

Voor de heraanleg van het plein wil de stad nauw 
samenwerken met de Nieuwkerkenaars. In januari werd 
het startschot gegeven met een online infovergadering, in 
maart liep er een enquête naar het gebruik van het plein 
(met een afzonderlijk traject in de basisscholen) en op 12 
mei vond ook een reeks coronaproof workshops plaats. 
Doorlopend werden gebruikers van het plein op de hoogte 
gehouden door banners. Het resultaat van de workshops is 
een aantal scenario’s die binnenkort worden getoond aan de 
omwonenden voor een nieuwe feedbackronde. Gedurende 
de zomer werkt het ontwerpteam het voorontwerp uit. Wens 
je op de hoogte te blijven? Geef je naam dan door via de 
website www.sint-niklaas.be/sterknieuwkerken. De werken 
zelf worden uitgevoerd in 2022-2023.
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PARK ZKT. NAAM

Nabij Wallenhof in Nieuwkerken krijgt een origineel 
gemeentepark geleidelijk vorm. De open weilanden met 
hoogstam fruitbomen, schapenweide en wadi’s verwijzen 
naar typische landschapskenmerken en historisch erfgoed 
van de gemeente. Bestaande en nieuwe bossen worden 
verweven tot een samenhangend geheel. Een speelbos met 
theater, klimstammen en een heuvel nodigen uit tot een 
avontuurlijke ontdekking.

Bij de heraanleg van het park bleek uit archeologische 
opgravingen dat de plek al bewoond was tijdens de laatste 
eeuwen voor het begin van onze tijdrekening. In deze 
periode, net voor de Romeinse overheersing, leefde de 
Keltische volksstam de Menapiërs in onze gewesten.

In alle opzichten een bijzondere plek dus. Er is nog één 
ding dat ontbreekt: een originele naam, die verwijst naar de 
betekenis van deze plek, gisteren, vandaag en morgen.

Daarvoor doen we graag beroep op jouw vindingrijkheid. 
Heb je een goed idee voor een goede naam voor het 
gemeentepark? Laat het ons weten via het online formulier 
op www.sint-niklaas.be/parkzktnaam.

Er zijn twee beperkingen: namen van nog levende personen 
komen niet in aanmerking en jouw inzending moet een band 
hebben met de plek. Deelnemen kan tot 15 juli.

Hoe gaat het verder?
• De straatnamencommissie maakt op basis van alle 

inzendingen een ‘shortlist’.
• Op Open Monumentendag (zondag 12 september) wordt 

de shortlist bekend gemaakt via de stadsmedia en kan je 
gedurende twee weken deelnemen aan de stemming over 
de finale keuze.

• Het is de gemeenteraad die, na openbaar onderzoek, de 
naam definitief vastlegt.

En de winnaar?
Als jij de bedenker bent van de gekozen naam wacht je 
eeuwige roem én uiteraard een mooi, typisch geschenk uit 
Nieuwkerken. Veel succes!
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NIEUWE ZORGSITE BIJNA KLAAR

Nog dit jaar wordt in Nieuwkerken een volledig nieuwe 
zorgsite in gebruik genomen. Dat is een jaar vroeger 
dan voorzien. Het Zorgpunt Waasland heeft er een 
woonzorgcentrum met maar liefst 127 woongelegenheden 
waaronder twee kamers voor kortverblijf en zeven ‘zorg’flats, 
een dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en zeven 
assistentieflats.

De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 
verhuurt er ook 16 flats aan ouderen. De stad huisvest 
er een buitenschoolse kinderopvang waar 75 kinderen 
terechtkunnen. Nieuwkerken krijgt daarmee 25 plaatsen 
extra vakantieopvang. Parkeren gebeurt voornamelijk 
ondergronds. Er komt veel meer parkeergelegenheid. De 
site wordt één grote groene levendige long in een publiek 
park met wandel- en fietspaden, vlakbij het dorpsplein van 
Nieuwkerken.

Midden juli 2021: paviljoenen 2, 3 en 4 volledig klaar
Tegen het bouwverlof in juli zijn paviljoen 2, 3 en 4 
volledig afgewerkt. In paviljoen 1 zal vanaf augustus op 
de gelijkvloerse verdieping verder gewerkt worden net als 
in de kelder onder paviljoen 1 en 2. De oplevering van de 
volledige site is gepland tegen 15 oktober. 

September 2021: ingebruikname 16 flats
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting neemt 
16 flats in gebruik op de eerste en tweede verdieping van 
paviljoen 4. Voor meer info/inschrijving: www.snmh.be

Tegen half oktober 2021: aanleg paden en 
gedeeltelijke tuinaanleg
Tegen half oktober zal ook de aanleg van de paden en het 
park gebeuren zodat de nieuwe site toegankelijk is. 

Eind oktober-november: ingebruikname 
woonzorgcentrum en zorgflats, dienstencentrum,  
dagverzorgingscentrum en assistentieflats door het 
Zorgpunt Waasland

Eind oktober verhuizen de bewoners van het oude 
woonzorgcentrum ‘Populierenhof’ naar de nieuwe 
paviljoenen van ‘Populierenhof’. Daarna gaat het oude 
gebouw tegen de vlakte en kan de buitenaanleg op dat 
terrein starten. 
Iets later start het nieuwe dienstencentrum ‘Den Dissel’ 
op in paviljoen 1 en beschikt Nieuwkerken over een 
volwaardig dienstencentrum met een ruim activiteiten- en 
dienstverleningsaanbod zoals lunch, afhaalmaaltijden, bad/
douche, kapsalon …

Dagverzorgingscentrum De Sprankel verlaat de gebouwen 
van WZC De Plataan in de Hospitaalstraat en verhuist in 
diezelfde periode naar paviljoen 1. 

In het woonzorgcentrum leven de bewoners in kleine 
leefgroepen verspreid over drie paviljoenen. In de kleine 
leefgroepen kunnen we zorg en ondersteuning op maat 
aanbieden aan diverse doelgroepen zoals ouderen, mensen 
met jongdementie, mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel of mensen met een beperking. Elke leefgroep is 
opgevat als een huis.
De kamers zijn 24 m² groot en aanpasbaar aan de noden, 
wensen of smaak van de bewoners.
Een nieuw concept zijn de zeven woonzorggelegenheden 
in paviljoen 2 (’t Park), boven het woonzorgcentrum. Daar 
kunnen koppels waarvan de ene partner meer of zware zorg 
nodig heeft en de andere partner die mantelzorger is, samen 
blijven wonen in een zorgflat.

In paviljoen 3 wonen de bewoners met dementie in een 
geborgen omgeving. Daar zijn 42 kamers. Mensen met (jong)
dementie vertoeven hier in een veilige knusse omgeving die 
zorgt voor houvast en zekerheid.

En niet te vergeten zijn er ook de zeven prachtige 
assistentieflats in paviljoen 4 voor 65-plussers. Het is 
zelfstandig landelijk wonen met alle dienstverlening bij jou!

Heb je zorg nodig en wil je graag in het 
woonzorgcentrum komen wonen? 

Of ben je 65-plus en heb je interesse in een assistentieflat, 
dan kan je je inschrijven op de interesselijst bij ’t Punt in 
de Lamstraat 23 in Sint-Niklaas. Je kan er zonder afspraak 
terecht van maandag tot vrijdag in de voormiddag van 9 tot 
12.30 uur. Of bel voor een afspraak bij jou thuis. 
Tel. 03 778 55 55, west@zpw.be, www.zorgpuntwaasland.be.



Op Wielekes,  
een fietsbibliotheek voor kinderfietsen
Is je kind zijn eerste fietsje ontgroeid? Geen nood: bij het nieuwe fietsdeelsysteem‘Op Wielekes’ kan 
je terecht voor een ruilfiets. En als je zelf een te klein geworden kinderfiets binnenbrengt, kan je 
bovendien een jaar gratis lid worden.

EENVOUDIG

Een nieuwe kinderfiets betekent steevast een stevige hap 
uit het gezinsbudget. Bovendien zijn kinderen hun nieuwe 
fiets vaak snel ontgroeid. Fietsdeelsysteem Op Wielekes 
biedt hiervoor een alternatief. Wie lid wordt, kan steeds 
beschikken over een fiets op maat. Wordt de fiets te klein, 
dan kan hij eenvoudig geruild worden voor een groter 
exemplaar.

DUURZAAM

Op Wielekes is een initiatief van De Transformisten vzw 
dat inzet op hergebruik, delen en repareren. Sint-Niklaas 
krijgt de Wase primeur. De bibliotheek bestaat volledig 
uit hergebruikte fietsen. Wie een te klein geworden 
kinderfiets binnenbrengt, krijgt een bon voor een jaar gratis 
lidmaatschap. Binnengebrachte fietsjes worden nagekeken, 
eventueel hersteld en rijklaar gemaakt. Op die manier 
krijgen overbodig geworden kinderfietsen een tweede leven.

IEDEREEN OP DE FIETS

De kostprijs van een abonnement is bewust laag gehouden: 
30 EUR voor een eerste kind, 20 EUR voor een tweede. 
Kansenpashouders betalen zelfs nog een pak minder (6 en 4 
EUR). Op die manier wil het stadsbestuur de drempel zo laag 
mogelijk houden en iedereen de kans geven in te stappen 
in het deelsysteem. De oprichting van de fietsbib is immers 
ook één van de acties die opgenomen werden in het Lokaal 
Armoedeplan. Een fietsdeelsysteem voor kinderen past 
daarnaast ook helemaal binnen de ambities om Sint-Niklaas 
als fietsstad op de kaart te zetten.

SAMENWERKING

De dagelijkse werking wordt draaiend gehouden door 
vrijwilligers. Voor de logistiek slaat de stad de handen 
in elkaar met Den Azalee. Zij bouwden met Fietspunt De 
Versnelling en het beheer van fietsenstalling De Bareel al 
een stevig fietsaanbod uit. Op Wielekes vormt hierop een 
mooie aanvulling en sluit ook nauw aan bij hun missie 
binnen de circulaire economie.

PRAKTISCH

Het depot waar fietsjes binnengebracht en ontleend 
kunnen worden, bevindt zich in fietsenstalling De Bareel 
op het Stationsplein in Sint-Niklaas en is elke eerste 
woensdagnamiddag en elke tweede zaterdagvoormiddag 
van de maand open. Om coronaproof te kunnen werken 
gebeuren de donaties en de ontleningen voorlopig enkel 
op afspraak. Dat kan via www.opwielekes.be, bij de locatie 
‘Sint-Niklaas’.

Wie een fietsje schenkt, krijgt een bon voor één jaar 
gratis lidmaatschap. Deze bon kan je zelf gebruiken of 
doorgegeven aan wie er nood aan heeft.

Op Wielekes zoekt ook nog steeds vrijwilligers om fietsjes in 
te nemen, na te kijken of te repareren of mee de contracten 
te beheren. Voorkennis is niet nodig: voor alle vrijwilligers 
wordt een korte opleiding voorzien. Aanmelden kan via  
sint-niklaas@opwielekes.be.
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Niet te missen

Tien tips voor de Sint-Niklase zomer

Ook deze zomer moeten wij de coronamaatregelen blijven naleven, voor onze eigen veiligheid en die 
van anderen. Maar binnen de voorwaarden van de versoepelingen is er tegelijk heel wat mogelijk in 
het openbare leven. Dat blijkt ook uit het programma van Sint-Niklaas zomert 2021.
Dit zijn alvast tien tips om je te inspireren.

1. TOERISTISCHE STADSVERKENNING TIJDENS  
DE TERRASJESDAGEN

Een feestelijk winkelweekend aan het begin van de 
zomervakantie op zaterdag 26 en zondag 27 juni, met op 
zondag ook de toeristische stadsverkenning. Door deel 
te nemen aan deze wandelroute langs de bijzonderste 
bezienswaardigheden van onze stad kan je een 
hotelarrangement winnen of een ballonvlucht. Vooraf 
inschrijven in het toeristisch infokantoor op de Grote Markt 
is dit jaar wel verplicht.

2. STRAATTHEATERFESTIVAL

Geniet van deze originele wandeling in je bubbel door de 
stadskern, langs kunst, circus en straattheater, zowel op 
zaterdag 26 en zondag 27 juni als op zaterdag 3 en zondag 4 
juli. De wandeling begint op de Grote Markt, met vertrek van 
10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, en duurt 75 minuten.

3. ZOMERSE AVONDWANDELINGEN IN HET 
NIEUW

Ontdek een volledig nieuwe reeks zomerse 
avondwandelingen, waaronder één begeleide fietstocht, met 
invalshoeken die nooit eerder aan bod kwamen. Vraag naar de 
brochure of check de thema’s op www.ontdeksintniklaas.be 
Iedere donderdagavond in juli en augustus. Reserveren kan 
vanaf dit jaar ook online. Heb je geen toegang tot internet, 
dan kan je ook terecht in het toeristisch infokantoor. Prijs: 
2,50 EUR per persoon. Wees er snel bij!
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4. FOTO-EXPO KOEN KEPPENS ‘MUSIC FOR THE 
DEAF II’

Eén van ’s lands grootste concertfotografen maakt een 
rigoureuze selectie uit zijn nieuwste boek. Het zijn beelden 
die verlangend doen uitkijken naar het moment waarop 
concerten en festivals terug mogelijk zijn. Nog tot 27 
augustus in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek. Deze expo 
maakt deel uit van het kunstenfestival PPPUSH-IT. 
Meer info: www.pppush-it.be.

5. STREETARTKAART

Als je weet waar je moet kijken, is Sint-Niklaas een waar 
openluchtmuseum: in de afgelopen jaren ontstonden er 
nieuwe hotspots in de stad in de vorm van veelkleurige 
graffiti- en streetart werken. Met de splinternieuwe 
streetartkaart in de hand ontdek je 25 streetartwerken in 
de stad. Volg een route van net geen 10 km, ideaal voor een 
wandel- of fietstocht door de binnenstad. Je kan ze gratis 
afhalen in het toeristisch infokantoor op de Grote Markt.

6. AMBACHTELIJK WEEKEND IN HET TEKEN VAN 
‘BLOEMEN’

Na ‘Ambacht in de kijker’ in 2020 gaan we dit jaar opnieuw 
voluit voor een volwaardige, veilige en aangename editie 
van het Ambachtelijk Weekend in het Waasland en Zeeuws-
Vlaanderen. Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus kan je 
– dit jaar voor de 40ste keer – terecht op tientallen adresjes 
om ambachtslui aan het werk te zien, dit jaar met tal van 
nieuwe deelnemers. Verken ze allemaal dankzij de gratis 
wandel- en fietsroutes, die je kan afhalen bij toerisme Sint-
Niklaas of bij alle deelnemers. I.s.m. Toerisme Waasland vzw.
www.ambachtelijkweekend.be

7. EEN WAAIER AAN FIETS- EN 
WANDELTOCHTEN

Nieuw (en enkel) dit jaar is er de wandelzoektocht van Odos 
vzw, die nog loopt tot 30 september. Er is een zoektocht voor 
volwassenen en een aparte kinderzoektocht.

Na drie succesvolle edities organiseren de Sint-Niklase 
BierProevers voor de vierde maal een wandelzoektocht 
doorheen het centrum van Sint-Niklaas, nog tot 12 
september. Al wandelend verken je de prachtige plekjes van 

de Sint-Niklase binnenstad en los je fotovragen op. Je hoeft 
geen bier te lusten om van deze zoektocht te genieten.

Tot 29 augustus kan je ook deelnemen aan een uitdagende 
fotowandelzoektocht doorheen de stadskern, de zesde editie 
van ‘Op zoek naar Wase Raapjes’. Per formulier (10 EUR) gaat 
0,50 EUR naar Bijs vzw.

Het fietsknooppuntennet in ’t Soete Lant van Waes 
onderging een opfrisbeurt, klaar om de wielerfans te 
verwelkomen, en zowel in Belsele, Nieuwkerken, Puivelde, 
Sinaai als Sint-Niklaas zijn er fijne paden voor wandelaars en 
fietsers te ontdekken.

Alle info, deelnemingsformulieren en brochures krijg je in 
het toeristisch infokantoor, Grote Markt 45. Kijk ook online 
op www.ontdeksintniklaas.be.

8. TERRAZZA

Terrazza brengt klassieke muziek in het bijzondere decor van 
de Salons in de Stationsstraat. Een stijlvol evenement met 
een unieke sfeer, dat niet mag ontbreken in je zomeragenda. 
Dit jaar op zaterdag 4 en zondag 5 september. De toegang is 
gratis.

9. SPROKKEL HET ERFGOED VAN ‘TEREKEN’

Intrigerend is de wandeling die je kan maken langs een 
twintigtal grafmonumenten van illustere Sint-Niklazenaren 
op de begraafplaats van Tereken, een verrassend groen 
plekje om in de zomer tot rust te komen. Ontdek hun 
verhaal en de merkwaardige funeraire symboliek met de 
toegankelijke en beknopte nieuwe ‘erfgoedsprokkel’, te koop 
aan 1 EUR bij toerisme Sint-Niklaas.

10. #9100BUITENSPEELFESTIVAL

Het #9100buitenspeelfestival loopt de hele zomer lang! 
Op verschillende pleintjes en plaatsen in de stad en 
deelgemeenten kan je spel- en sporttips ontdekken. 
De tips kan je terugvinden aan de hand van de 
9100buitenspeeltochtjes. Je kan een lus kiezen en de 
verschillende plaatsen met de fiets of te voet ontdekken of 
je kan ook gewoon zelf enkele pleintjes uitkiezen waar je 
nog niet geweest bent. Op elke plaats zal een bord staan 
waar je de tips vindt. Alle info vind je op de website van 
#9100speelstad.

Het volledige programma van Sint-Niklaas 
zomert vind je in de UiT-brochure in deze 

Stadskroniek en op www.ontdeksintniklaas.be
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Politie Sint-Niklaas start met eigen dienst 
hondensteun
Begin april 2021 kreeg ons politiekorps er twee nieuwe collega’s bij. Politiehond Murphy en zijn 
baasje, inspecteur Jeroen, versterken voortaan het korps.

DIENST HONDENSTEUN UIT DE STARTBLOKKEN

Net zoals de andere centrumsteden in het land, kampt 
Sint-Niklaas met overlast en een drugsproblematiek. Om 
deze aan te pakken werkt de lokale politie al een tijdje 
met projecten rond deze fenomenen. Bij deze projecten 
en acties werd reeds meermaals een beroep gedaan op 
hondengeleiders van omliggende zones en de dienst 
hondensteun van de federale politie. Deze geïntegreerde 
werking wierp steeds vruchten af en maakte de overlast 
beheersbaar. Bij de inzet van hondengeleiders met hun 
hond is gebleken dat deze een gunstig effect hebben op het 
verloop van de acties. Hun medewerking leidde bovendien 
tot minder agressie naar politiemensen toe.

ZICHTBAAR AANWEZIG IN STADSCENTRUM

De korpsleiding en het stadsbestuur kwamen tot de 
conclusie dat een politiehond een absolute meerwaarde kan 
betekenen in een levendige centrumstad zoals Sint-Niklaas. 
Murphy en Jeroen zijn inzetbaar op diverse fronten. Zij 
kunnen mee participeren in de strijd tegen overlast. Verder 
zullen ze vooral zichtbaar aanwezig zijn bij evenementen, 
in het stadscentrum, op pleinen, in de stationsbuurt en de 
uitgangsomgeving. Het doel is om preventief en ontradend 
te werken.

MURPHY NIET AAIEN TIJDENS DIENST

De aanwezigheid van de hond en zijn geleider verhoogt 
de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie 
op straat. Laat ons evenwel duidelijk zijn, net zoals het 
baasje wordt Murphy niet graag geaaid tijdens dienst. 
Jeroen heeft als hondengeleider ettelijke jaren ervaring 
opgedaan binnen de dienst hondensteun bij de federale 
politie. Murphy is administratief aangenomen door de 
lokale politie Sint-Niklaas en doorloopt verschillende 
stadia van opleiding. Momenteel is Murphy volop aan het 
wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Je zal hem en zijn 
baasje dus regelmatig zien patrouilleren door de stad en de 
deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken.

Jeroen en Murphy zorgen voor de start van een lokale dienst 
hondensteun die op termijn zal worden uitgebreid en zal 
zorgen voor een nog veiliger Sint-Niklaas.
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Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen met de 
groepsaankoop zonnepanelen
Je kan als inwoner van Oost-Vlaanderen opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je 
energiekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

Het provinciebestuur organiseert voor de vijfde keer een 
groepsaankoop zonnepanelen. Door samen aan te kopen, 
verkrijgen we een scherp groepsvoordeel. De provincie wil 
samen met inwoners, organisaties, Steden en gemeenten, 
bedrijven, ... de uitstoot van broeikasgassen terugdringen 
en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door 
maximaal in te zetten op energiebesparing en productie 
van hernieuwbare energie. Onze stad ondersteunt dit 
initiatief.

WIE KAN DEELNEMEN? 

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van 
het dak of huurders die expliciete toestemming hebben van 
de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt 
rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd 
vermogen. Dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). 
Ook als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming 
(KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je 
inschrijven.

WAAROM KIEZEN VOOR ZONNEPANELEN?

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Met 
zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar je 
jarenlang op je energiekosten. Gemiddeld is een installatie 
op minder dan acht jaar terugverdiend. Ook vandaag 
blijven zonnepanelen een erg interessante investering, die 
meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Daarna betaal 
je minstens 17 jaar een veel lagere elektriciteitsrekening. 
Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de 
vermindering van CO2-uitstoot. Je verbetert ook de 
EPC-waarde van je woning en daarmee verhoog je de 
marktwaarde van je huis.

HOE WERKT DE GROEPSAANKOOP? 

Je kan je gratis en vrijblijvend inschrijven en je 
ontvangt een persoonlijk voorstel op basis van jouw 
inschrijfgegevens met een indicatie van jouw rendement.
Vind je het aanbod interessant? Alleen dan accepteer je het 
persoonlijk voorstel.
Na een inspectie zal jouw zonnepanelensysteem 
geïnstalleerd worden.

MEER INFO

Surf naar www.oost-vlaanderen.be/zp, bel naar het gratis 
nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur) of 
e-mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Maak je tuin klimaatbestendig met 
een tuinranger
Om je tuin beter af te stemmen op de klimaatverandering kan je voortaan beroep 
doen op onze ‘tuinrangers’. Ze geven advies op maat om je tuin met een paar 
ingrepen natuurvriendelijker en beter bestand te maken tegen droogte en hitte. Voor 
dit initiatief werk het stadsbestuur samen met Inverde, het kenniscentrum van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Je kan het bezoek van een 
tuinranger aanvragen via www.tuinrangers.be.
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KORT
Zon in overvloed? 
Bescherm jezelf en de 
andere goed!

Wat te doen bij warm weer?
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme 
weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan 
de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande 
ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken 
of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. 
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen 
NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee 
minuten.

Wees zelf ook voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen 
in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw 
hittebestendig.

Verzorg ook jezelf
Drink voldoende, meer dan gewoonlijk. Hou jezelf en je huis 
koel.

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van 
ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele 
plek en rust. Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand 
anders abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig 
zweten, …)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas de eerste 
hulp toe.

Meer tips en aanbevelingen vind je op 
www.sint-niklaas.be/warmedagen.

Inschrijvingen academies 
gaan van start op zaterdag 
19 juni
De voorbije jaren werd het aanbod van de stedelijke 
academies sterk uitgebreid en vernieuwd. Je kan er terecht 
voor tientallen opleidingen en je krijgt er een waaier aan 
mogelijkheden. Ontdek het programma van d’Academie 
Podium en d’Academie Beeld op www.academiesintniklaas.be. 
De inschrijvingen gaan van start op zaterdag 19 juni.

Club Compagnie
Deze zomer reist de bakfiets van Club Compagnie opnieuw 
langs verschillende parken en pleintjes in de stad. Met 
hun sport- en spelmateriaal organiseren de enthousiaste 
vrijwilligers van de Club Compagnie toffe activiteiten voor 
alle kinderen van de buurt.

De bakfiets rijdt tijdens de zomermaanden elke dag naar 
een andere locatie in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. 
Tussen 14 en 16 uur kunnen de kinderen plezante sport- 
en spelactiviteiten beleven. Waar en wanneer de Club 
Compagnie langskomt ontdek je op www.sint-niklaas.be.

Door mee te doen met de Club Compagnie merken kinderen 
hoe leuk sport en vrije tijd wel kunnen zijn. En wie daardoor 
zin krijgt in nog meer en lid wil worden van een sport- of 
vrijetijdsclub, kan mogelijk korting krijgen op het lidgeld 
en de sportuitrusting. Ook daar weet Club Compagnie alles 
van. Reden genoeg en een echte aanrader om de Club 
Compagnie in jouw woonbuurt te verwelkomen.

Eerste Vredesprijs
Het stadsbestuur organiseert voor het eerst een jaarlijkse 
Vredesprijs. Organisaties, verenigingen, individuen en 
initiatieven die een uitgesproken band hebben met Sint-
Niklaas komen in aanmerking voor deze prijs. Mogelijke 
laureaten moeten volgende principes huldigen:
geweldloosheid – respect -verdraagzaamheid - non-
discriminatie -solidariteit. De initiatieven die zij ontwikkelen 
moeten bovendien inspirerend kunnen werken voor anderen.

Jij kan een organisatie, vereniging, individu of initiatief 
nomineren. Dien jouw kandidaat in per mail en vermeld:
• een duidelijk profiel van de kandidaat, met alle 

contactinfo.
• een korte motivatie waarom jij denkt dat deze kandidaat 

de Vredesprijs mag ontvangen.

Stuur je mail vóór 1 juli 2021 naar 
internationalesamenwerking@sint-niklaas.be
Het reglement en meer info vind je via 
www.sint-niklaas.be/vredesprijs
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Compostwerf Sint-Niklaas:  
Vlaco-compost brengt leven in jouw tuin
De compostwerf uit Sint-Niklaas biedt met Vlaco-compost een uniek product aan. Onze compost kreeg 
het Vlaco-label na een intensieve kwaliteitscontrole van zowel product als werkwijze. Met Vlaco-
compost zorg je voor een vruchtbare bodem vol voedingsstoffen. Je planten zullen sterker en gezonder 
zijn. Daarnaast is onze compost ook gerecycleerd uit organisch materiaal en kiemvrij. Je vindt Vlaco-
compost op onze compostwerf, in het Industriepark-West 60A in Sint-Niklaas. Je kan ook er terecht 
voor enkele andere diensten.

AANVOER VAN GROENAFVAL

Kom met je groenafval in een vrachtwagen of 
aanhangwagen naar de compostwerf. Je wagen met 
groenafval wordt gewogen op de weegbrug. Na het lossen rij 
je terug de weegbrug op, zodat de prijs van het aangevoerde 
materiaal kan berekend worden.

AFHALEN VAN COMPOST

Iedereen kan compost afhalen, met een minimum van 500 
kg. Je vracht- of aanhangwagen wordt leeg gewogen op de 
weegbrug. De medewerkers van de compostwerf helpen je 
om compost te laden. Daarna rij je terug de weegbrug op, 
zodat de prijs kan bepaald worden.

SOORTEN COMPOST

De compostwerf biedt drie soorten compost aan. Normale 
compost gebruik je o.a. voor het aanleggen van een 
bloemenzone. Fijne compost gebruik je om je grasplein 
te onderhouden en te verbeteren. Als laatste kan je 
grove compost komen halen. Deze kan je vergelijken 
met houtsnippers en kan je gebruiken om structuur in je 
grond te krijgen. Het is ook een goedkopere oplossing dan 
boomschors.

WEEGBRUG

De weegbrug staat ter beschikking voor kmo’s en 
particulieren zoals bijvoorbeeld mensen met een 
mobilhome. Een afspraak is niet nodig. 
Een weging kost 2,50 EUR. Nadien krijg je een weegbon mee.

CONTACT

Industriepark-West 60 A, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 38 63 of e-mail: compostwerf-top@sint-niklaas.be
Meer informatie vind je op www.sint-niklaas.be/compostwerf
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Een aangename, reine stad? 
    We doen het samen!
Eind mei verscheen een nieuwe campagne tegen zwerfvuil en sluikstort in het straatbeeld. De beelden 
zijn vaak confronterend en leggen pijnpunten bloot. Het stadsbestuur doet grote inspanningen om het 
probleem aan te pakken. Maar alleen als iedere inwoner zijn steentje bijdraagt, krijgen we de stad echt 
proper.

MAATSCHAPPELIJKE KOST

Zwerfvuil is niet alleen onaangenaam en schadelijk voor 
het milieu, het kost de stad ook handenvol geld om het op 
te ruimen. Vorig jaar ging het in totaal om 885.000 EUR. 
Het opkuisen vraagt bovendien een grote inzet van mensen 
en middelen. Elke dag zijn zo’n 40 stadspersoneelsleden 
aan het werk om zwerfvuil op te ruimen en sluikstorten te 
verwijderen.

De sancties zijn dan ook streng. Wie betrapt wordt betaalt 
niet alleen een GAS-boete tot 350 EUR, maar moet ook 
instaan voor de verwerkingskosten, met een tarief tot bijna 
700 EUR, afhankelijk van de hoeveelheid.

ZOEK OPLOSSINGEN

Heb je een afvalprobleem? Zoek dan oplossingen en gooi 
het niet op straat of in de berm. Je vervuilt het openbaar 
domein, je werkt een negatief beeld van onze stad in de 
hand en zorgt voor ergernis bij je medeburgers.

Je kan met je afval terecht in de recyclageparken van MIWA, 
niet alleen in Nieuwkerken en Sint-Niklaas, maar ook in Sint-
Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster (www.miwa.be).

Je kan jaarlijks viermaal een grofvuilinzameling aan huis 
aanvragen. Daarvoor neem je contact op met het gratis 
infonummer 0800 98 003 of vul je het aanvraagformulier in 
op www.miwa.be.

Er zijn nog zes andere inzamelingen aan huis: GFT, papier en 
karton, PMD, snoeihout, textiel, restafval. 
Maak er gebruik van!

Vermijd afval. Winkel afvalarm, koop onverpakt en gebruik 
een boodschappentas. 

Wat nog in goede staat is kan je aanbieden aan het 
kringloopcentrum Den Azalee in de Heistraat.

WORD SCHOON VOLK!

Wil je meer doen in de strijd tegen zwerfvuil? Meld je dan 
aan als vrijwilliger bij Schoon Volk en trek je buurt in om 
alleen of in groep zwerfvuil te ruimen. MIWA zorgt voor de 
nodige ondersteuning. 

Zo’n 130 stadsgenoten zetten zich actief in, sinds het 
begin van de coronacrisis. Ze werden midden mei door het 
stadsbestuur verrast met een geschenkenmand, als blijk van 
dank en waardering voor het mooie werk dat ze leveren.
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VOOR MIJ!
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 NU NOG DE NATUUR!
ONZE LIEFDE IS PUUR

Ben jij het rondslingerend afval ook beu en heb je zin om 
deel te zijn van de oplossing? Sluit je aan bij Schoon Volk: 
www.miwa.be/schoonvolk.

HET GROTERE PLAATJE

Maar er is nog meer. Een deel van het zwerfvuil dat in de 
stad en op het platteland wordt achtergelaten, komt via 
wind en waterwegen uiteindelijk in zee terecht. De schade 
die zwerfvuil daar aanricht is enorm. Helaas wordt het steeds 
moeilijker om het zwerfvuil dat in zee belandt er ooit weer 
uit te krijgen. Bovendien komen giftige stoffen en plastic via 
kleine zeedieren en vissen in de voedselketen terecht.

Zo komen wij uit bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties: ‘Bescherm oceanen, zeeën en 
maritieme hulpbronnen’. In de voorbije edities van de 
Stadskroniek kwamen de andere doelstellingen aan bod. 
Met jouw hulp wil het stadsbestuur verder werk maken 
van de realisatie van deze doelstellingen, op weg naar een 
duurzame en sociale samenleving.

GRATIS AFFICHES

Wil jij je steentje bijdragen om deze affiches te verspreiden, 
bijvoorbeeld voor je raam, in je school, het lokaal van 
je vereniging? Geef ons een seintje en je krijgt ze thuis 
bezorgd: communicatie@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 81.

MELD HET

Zie je een sluikstort(er). Meld het!
Tel. 03 778 30 00 – klantendienst@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/sluikstort



Blij met het vaccin!
Deze inwoners van Sint-Niklaas en Temse gingen midden mei op de foto toen ze het vaccinatiecentrum 
’t Bau-huis verlieten, na hun eerste of tweede prik. Ze zijn blij met het vaccin! Ook de komende weken 
wordt er nog volop gevaccineerd.

Maar wat na je vaccinatie? Het is belangrijk dat je de 
coronamaatregelen blijft naleven. Pas als meer dan 70 tot 
80% van de hele bevolking gevaccineerd is, hebben we 
controle over het virus en de verspreiding ervan.

Ook als je gevaccineerd bent, kan je het virus nog doorgeven 
aan anderen.

Blijf daarom de coronamaatregelen en ook deze basisregels 
volgen:

• Draag een mondmasker waar het moet.
• Ontsmet en was je handen.
• Hou 1,5 meter afstand van anderen.

www.sint-niklaas.be/coronavirus en www.vaccinatiebauhuis.be

MARCEL, 81 jaar, 
textieldrukker

MOHAMMED, 83 jaar, 
machinebewerker

GODELIEVE, 81 jaar,  
stikster

ETIENNE, 83 jaar,  
chauffeur

LUC, 71 jaar,  
licentiaat wiskunde

SIMONNE, 83 jaar, 
verpleegster

YOLANDE, 64 jaar, 
bakkersvrouw

MARTHA, 83 jaar,  
huisvrouw


