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Zone 30 is de max!

Stadskern en dorpscentra zone 30:  
we maken het samen waar
Woensdag 1 september 2021 is een scharnierdatum voor de verkeersveiligheid in onze stad. Op die 
dag is de stadskern zone 30. Ook in de dorpskernen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt de zone 
30 uitgebreid. Om verschillende redenen is dat belangrijk en noodzakelijk.

WAAR LIGT DE ZONE 30 PRECIES?

De voorbije jaren werd de zone 30 in onze stad steeds 
uitgebreider. Recent heeft de gemeenteraad daar nog een 
aantal straten aan toegevoegd, waardoor de complete 
stadskern nu een snelheidsbeperking kent tot 30 km per uur.

Het gaat om de volledige zone, afgebakend door de 
Singel, de N70 en de N41 met de westelijke tangent, met 
uitzondering van de Parklaan en de as Tuinlaan, Valk en een 
klein deel van de Langhalsbeekstraat.

Buiten de rondweg zitten de woonwijken in de zone 30, 
onder meer de Kloosterlandwijk (achter het station). Ook de 
Watermolendreef en Watermolenstraat komen in de zone 30.

In de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt 
de bestaande zone 30 in de dorpskern uitgebreid met enkele 

straten. Nieuw is de zone 30 in de omgeving van de kerk van 
Puivelde.

Je vindt meer info en een plattegrond van de stad met alle 
straten van de zone 30 ingekleurd op www.sint-niklaas.be/
zone30

SIGNALISATIE

De signalisatie van de zone 30 is uniform op heel het 
grondgebied en gebeurt aan de hand van borden aan 
de ingang van de zone, ondersteund door duidelijke 
wegmarkering. Ook het verlaten van de zone 30 wordt 
aangeduid met een verkeersbord.
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 Maximum 50 km per uur

WAAROM IS EEN ZONE 30 VEILIGER?

Bij een snelheid van max. 30 km per uur is de kans op een 
ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km per uur. 
De bestuurder heeft dan immers meer tijd om te reageren. 
Bovendien is de stopafstand veel kleiner.

Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig 
bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een 
overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een 
auto aan 30 km per uur, maar overleeft gemiddeld slechts 
55% van de voetgangers een botsing aan 50 km per uur.

In onze stad vindt 50% van de fietsongevallen plaats in 
de straten die in de zone 30 liggen, 80 % daarvan met 
gemotoriseerd verkeer!

In een scholenstad als Sint-Niklaas is verkeersveiligheid een 
topprioriteit. De grote groepen jonge fietsers en voetgangers 
op de schoolroutes zijn bijzonder kwetsbaar. De verruiming 
van de zone 30 over heel de stadskern en in de dorpscentra 
is daarom een cruciale maatregel.

EÉN CHAUFFEUR OP VIJF GAAT IN DE FOUT

In onze stad rijdt dagdagelijks één chauffeur op vijf te snel. 
Dat is opmerkelijk, maar ook compleet onaanvaardbaar. Want 
overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste 

oorzaken van verkeersongevallen. Te snel rijden veroorzaakt 
30% van alle dodelijke ongevallen in ons land.

Dit zijn de concrete cijfers voor onze stad in de zone 30: 
in 2020 controleerde de politie bijna 22.000 voertuigen. 
Daarvan kreeg ruim 20 % een PV!

DRAAG JE STEENTJE BIJ OM DE ZONE 30 IN DE 
KIJKER TE PLAATSEN

De komende weken voert het stadsbestuur een intensieve 
sensibiliseringscampagne rond het respecteren van de 
snelheidsbeperking in de zone 30.

Ben je ook bezorgd om de verkeersveiligheid en de 
verkeersleefbaarheid in je buurt? Geef de campagne dan een 
zetje met een affiche of een opvallend V-bord aan je raam. 
Gratis aan huis bezorgd op aanvraag: communicatie@sint-
niklaas.be of tel. 03 778 30 81.

Zet je met je klas, vereniging, buurt of bedrijf een eigen 
‘zone 30-actie’ op? Laat het ons weten en wij verzorgen de 
promotie!

Samen zorgen we voor een verkeersveilige stad!

OOK BUITEN DE STADSKERN ZIJN VERSCHILLENDE WIJKEN ZONE 30, EVENALS DE DORPSKERN 
VAN BELSELE, NIEUWKERKEN, PUIVELDE EN SINAAI. JE VINDT EEN VOLLEDIGE LIJST EN 
OVERZICHTSPLAN VAN ALLE STRATEN OP WWW.SINT-NIKLAAS.BE/ZONE30
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De dienstencentra heten je terug welkom!
De dienstencentra zijn leuke ontmoetingsplaatsen in jouw buurt met heel wat dienstverlening en 
activiteiten voor jong en oud. Sinds de zomer bruisen ze opnieuw van leven. Je kunt er genieten van 
warme maaltijden, plaatsnemen in de kappersstoel of je voeten laten verzorgen, langskomen in onze 
cafetaria’s of deelnemen aan één van de vele activiteiten.

SEPTEMBER: THEMAMAAND DEMENTIE

Traditiegetrouw staan de activiteiten in september in het 
teken van dementie. 

In Den Aftrap gaat het contactkoor ‘Vergeet me liedjes’ terug 
van start. Personen met dementie en hun mantelzorgers 
zingen er liedjes van vroeger afgewisseld met nummers van 
nu. Iedere tweede vrijdag van de maand tussen 13.30 en 
15.15 uur wordt er gezongen. Deelnemen is gratis.

De Schutterij in Sinaai organiseert op vrijdag 10 en maandag 
13 september tussen 13 en 16 uur spelnamiddagen met 
volksspelen, een interactieve quiz en bordspelen rond het 
thema dementie en een leuk intermezzo met een oldtimer. 
Deelname is gratis.

In ’t Lammeken kan je op 28 september terecht voor 
een wandeling geschikt voor personen met dementie en 
hun mantelzorger. Vrijwilliger John neemt je tijdens de 
wandeling rond de buurt van het dienstencentrum mee in de 
buurtverhalen van vroeger. Deelname is gratis.

VRIJDAG 1 OKTOBER: DRAAI AAN ONS RAD VAN 
FORTUIN

Wandel je vaak langs het dienstencentrum in je buurt? Heb 
je al veel gehoord over het dienstencentrum maar er nog 
nooit een voet binnen gezet? Benieuwd naar de werking 
van het dienstencentrum? Kom langs op de nationale 
ouderendag op vrijdag 1 oktober en draai aan ons rad 
van fortuin. Wie weet ligt er een leuke attentie op je te 
wachten. Zo leer jij het dienstencentrum kennen en het 
dienstencentrum jou. Want samen met jou willen wij van 
jouw buurt een warme en levendige buurt maken waar 
buurtbewoners er zijn voor elkaar.

Benieuwd naar ons volledig aanbod: neem een kijkje op 
www.zorgpuntwaasland.be, ga langs bij een dienstencentrum 
in de buurt voor een activiteitenkalender en/of laat er je 
mailadres achter zodat je tweemaandelijks de kalender in je 
mailbox ontvangt.
Onze dienstencentra vind je op volgende locaties:
• ’t Lammeken, Lamstraat 23, Sint-Niklaas
• Den Aftrap, Gerdapark 14, Sint-Niklaas
• De Schutterij, Vleeshouwersstraat 8, Sinaai
• Den Dissel, Turkyen 2, Nieuwkerken (vanaf november) op 

de site Populierenhof

Meer info, activiteiten, menu en openingsuren op www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra. Volg ons op Facebook
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‘Sooi’ De Bruyne, legendarische speler op de rechterflank, in actie.

Gust Van Steelant, topspeler van Sportkring in de jaren ’40-’50, 
werd acht keer opgeroepen voor de Rode Duivels

Expo ‘Terug naar Sportkring’: een oproep
Het stedelijk sportcentrum Puyenbeke aan de 
Watermolendreef krijgt een tweede leven. De verouderde 
site wordt omgevormd tot het Sportkringpark, een prachtig 
domein voor alle inwoners met wandelbossen, sportvelden 
en een nieuw zwembad.

Meteen verdwijnt ook het voormalig trefpunt van het 
Sint-Niklase voetballeven: het stadion van Sportkring 
Sint-Niklaas. Vooraleer de vernieuwing van de site van start 
gaat, kijken we graag nog even terug naar het roemrijke 
voetbalverleden van de plek en de club.

In de zomer van 1922 trad Sportkring met stamnummer 221 
en in de kleuren geel-blauw aan in de competitie en speelde 
meteen kampioen. En in 1932 verhuisde de club van de 
terreinen in de Herdersstraat naar de nieuwe accommodatie 
in de Watermolendreef. Het begin van een flinke brok 
sportgeschiedenis van onze stad…

De expo ‘Terug naar Sportkring’ loopt in het voorjaar van 
2022 en brengt de clubgeschiedenis terug tot leven aan de 
hand van getuigenissen, foto’s, documenten en objecten.

Het stadsarchief verzamelt materiaal en beschikt zelf onder 
meer over waardevolle, oude wedstrijdbeelden. Daarbij 
richten wij ook graag een oproep aan alle voormalige 
spelers, trainers, bestuursleden, verzorgers, medewerkers en 
trouwe supporters, die interessant historisch materiaal van 
de club bewaard hebben, om dit ter beschikking te stellen 
voor de expo.

Stuur hierover een bericht naar archief@sint-niklaas.be en 
wij nemen met u contact op. Graag voor eind september. Op 
naar Sportkring!
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Vredefeesten 2021: gezellig anders
De Vredefeesten vinden dit jaar plaats van vrijdag 3 tot zondag 5 september. Door corona is het 
een nog wat aangepaste editie, maar alleszins zijn het drie dagen van feest, beleving en sfeer in de 
stadskern. Dit is het programma in vogelvlucht.

BALLONFESTIVAL

Ballonnen zijn niet weg te denken tijdens de Vredefeesten. 
Als het weer meezit, kleuren ook dit jaar talloze ballonnen 
de hemel boven Sint-Niklaas tijdens het eerste weekend van 
september. De ballonnen zullen tijdens deze editie helaas 
niet vanop de Grote Markt opstijgen. Enkel de piloten en 
passagiers kennen de opstijglocaties. Geniet van de kleuren 
en speciale vormen in de lucht! Zaterdag en zondag zullen 
er 40 gewone ballonnen de lucht in gaan en 10 ballonen 
met speciale vormen.

VILLA PACE MUZIEKFESTIVAL

Wie Vredefeesten zegt, zegt muziek. Tijdens deze editie van 
Villa Pace verhuizen we van het Sint-Nicolaasplein naar 
het Hendrik Heymanplein en Castrohof. Verwacht je in deze 
afgesloten festivalzone aan spetterende liveconcerten.

WERELDMARKT

De Wereldmarkt verhuist naar de Grote Markt binnen een 
afgesloten zone en heeft zoals elk jaar een nieuw thema: 
‘Diversiteit fleurt Sint-Niklaas op!’ Kom zeker langs voor 
een brede waaier aan kraampjes met wereldse keukens, 
infostands met een solidaire boodschap, animatie voor 
jong en oud en het rodedraadspel langsheen verschillende 
standhouders. Niet te missen dus!

KERMIS

Voor de Vredefeesten keert de kermis terug naar onze stad, 
want de kermis betekent steeds plezier voor groot en klein! 
De kermis staat deze keer op het Stationsplein. Naast de 
kermis kan ons jong geweld zich ook uitleven in de speeltuin 
op het Sint-Nicolaasplein. Genieten van een gezellig terrasje 
op het kleurrijk aangeklede plein kan ook nog steeds tijdens 
de Vredefeesten. 

ANIMATIE

Tijdens de Vredefeesten zorgen we het hele weekend 
lang voor animatie in de feestzone.  Artiesten en 
kunstenaars brengen verwondering bij jong en minder 
jong met kinderanimatie, straattheater en muziek. 
De straattheaterartiesten zorgen ook ‘s avonds voor 
avondanimatie. Sfeer en ambiance in de stad, daar mag je op 
rekenen.

BOOM FEST IN HET STADSPARK

Het stadspark maakt plaats voor BOOM FEST. Drie dagen 
lang de place to be om te feesten en profiteren van 
geweldige livemuziek. Camille Dhont zorgt voor “Vuurwerk” 
en Willy Sommers “laat de zon in je hart”. Ook Soulbrothers 
is van de partij. De band zorgt voor entertainment, plezier en 
straffe muziek.  

TERRAZZA

In de tuin van de Salons in de Stationsstraat gaat Terrazza 
opnieuw door. Geniet van klassieke matinees in een uniek 
kader, met de acht blazersolisten van Frascati Symphonic en 
het Shakti Strijkkwartet.

HERDENKING VAN DE BEVRIJDING EN EERSTE 
VREDESPRIJS

De Tweede Wereldoorlog was ook voor onze stad een heel 
sombere periode. Sint-Niklaas werd bevrijd op 9 september 
1944. Om deze bijzondere dag te herdenken, vindt er 
op zondag 5 september een plechtigheid plaats met de 
verenigingen van oud-strijders. We staan die dag ook stil bij 
de nagedachtenis aan de vele oorlogsslachtoffers. Tijdens 
de plechtigheid wordt de eerste Vredesprijs toegekend. 
De viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog 
was in 1948 de aanleiding voor de organisatie van de 
‘Bevrijdingsfeesten’, later de ‘Vredefeesten’.
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CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE 
VREDEFEESTEN

Om er voor te zorgen dat de Vredefeesten coronaveilig 
kunnen verlopen, moeten we allemaal samen deze 
maatregelen nauwgezet opvolgen.

Algemeen
Mijd plaatsen waar grote groepen mensen dicht 
opeengepakt staan, houd afstand tegenover mensen die niet 
in je bubbel zitten en draag je mondmasker waar dat vereist 
is.

Festivalzone
Als festivalbezoeker van de festivalzone Hendrik 
Heymanplein en Castrohof of van de festivalzone in 
het stadspark heb je een Corona Safe Ticket nodig. Dit 
ticket houdt in dat je ofwel volledig gevaccineerd bent 
of maximum 48 uur op voorhand een negatieve PCR-
test hebt afgelegd. Let op: het is niet mogelijk om ter 
plaatse een zelftest af te nemen. Binnen de festivalzone 
gelden de coronamaatregelen rond social distancing of de 
mondmaskerplicht niet meer.

Grote Markt
Dit jaar staan er geen grote podia op de Grote Markt. 
Villa Pace vzw zorgt wel voor een horecaterras en 
voorziet een podium met akoestische sfeermuziek. Hier 
gelden de coronamaatregelen die ook van kracht zijn op 
andere horecaterrassen op dat moment: afstand houden, 
mondmasker dragen als je je verplaatst op het terras en 
bediening aan tafel.

De wereldmarkt
De wereldmarkt vindt plaats op de Grote Markt. In deze 
zone geldt de mondmaskerplicht en moet je voldoende 
afstand houden tegenover andere mensen. We voorzien ook 
publiekstromen binnen deze zone.

MEER INFO

Alle details over het programma vind op www.vredefeesten.be  
en in de programmafolder, te verkrijgen in de voornaamste 
stadsgebouwen.



Aanleg van verharding in de voortuin: 
wat kan en mag er?
De meeste mensen weten dat voor het verbouwen van de woning een vergunning moet aangevraagd 
worden. Toch blijkt dat er heel wat misverstanden bestaan over de aanleg van verhardingen.

ZORG VOOR INFILTRATIE VAN REGENWATER OP 
EIGEN TERREIN

De aanleg of heraanleg van verharding in de voortuinstrook 
is in de meeste gevallen vergunningsplichtig. Enkel voor het 
verharden van een pad naar de voordeur of van een oprit 
(breedte van 3 m) naar een vergunde garage heb je geen 
vergunning nodig. Bijkomend geldt dat wanneer meer dan 
40 m² verharding wordt aangelegd, het regenwater moet 
kunnen infiltreren op eigen terrein. Dit geldt ook als enkel 
het pad naar de voordeur of garage verhard wordt. 

Belangrijke randvoorwaarde is dat de aanleg in 
overeenstemming is met specifieke voorschriften van 
bijvoorbeeld een verordening, verkavelingsvergunning of 
een bijzonder plan van aanleg. Deze bijzondere voorschriften 
kunnen voor elk perceel anders zijn, dus vraag dit zeker na 
bij het team vergunnen.

VOOR EXTRA PARKEERPLAATS IS VERGUNNING 
NODIG

Voor de aanleg van een bijkomende parkeerplaats in de 
voortuin is steeds een vergunning vereist. Het bekomen 
van een vergunning is niet altijd evident. De aanleg van 
een bijkomende verharding heeft immers invloed op het 
straatbeeld, op de verkeersveiligheid en op de goede 
waterhuishouding. Beplantingen, hagen en bomen in de 
voortuin maken het straatbeeld mooier. De groenzones 
helpen ook bij de infiltratie en vasthouden van het 
regenwater en halen fijn stof uit de lucht. Verder werkt 
levend groen als een spons om water op te nemen, wat beter 
is tegen droogte.

KIEZELS, GRIND, GRASDALLEN EN KUNSTGRAS 
IS OOK VERHARDING

Een groot misverstand is dat de aanleg van 
waterdoorlatende verharding zoals kiezels, grind, grasdallen, 
kunstgras geen probleem is. Dit is echter niet waar: 
dergelijke verhardingen hebben als enig voordeel dat het 
regenwater iets beter in de bodem kan infiltreren. Voor 
de rest scoren ze even slecht als andere verhardingen 
(geen aangenaam straatbeeld en geen luchtzuivering door 
groene hagen). Ook voor de aanleg van waterdoorlatende 
verharding is vaak een vergunning nodig.

MAAK RUIMTE VOOR BEPLANTING

Is de aanleg van bijkomende verharding dan sowieso een 
verloren zaak? Niet altijd: aanvragen waarbij meer ruimte 
wordt voorzien voor beplanting dan voor verharding hebben 
meer kans om vergund te worden. Met een beetje creativiteit 
is het vaak mogelijk om bijkomende verhardingen aan te 
leggen, voldoende groenaanleg te voorzien en ook rekening 
te houden met de verkeersveiligheid. Bezin dus eer je begint 
en informeer je zeker vooraf.

MEER INFO

- Over het vrijstellingenbesluit: https://codex.vlaanderen.be
- Over het indienen van een aanvraag:  

www.omgevingsloket.be 
-  Over de verordening hemelwater:  

https://omgeving.vlaanderen.be/hemelwater-verordening

Met vragen over jouw perceel kan je terecht bij  
vergunnen@sint-niklaas.be of maak een afspraak via  
https://afspraken.sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 00.
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RENOVEREN
BETER

POWERED BY

Nieuw dit najaar:  
Nieuwkerken renoveert beter
Na het succesvol opstarten van wijkrenovaties in Sint-Niklaas wordt een vervolgtraject voorzien voor de 
bewoners in Nieuwkerken, die advies en begeleiding wensen bij de renovatie van hun woning. Hiervoor 
werkt het stadsbestuur samen met het initiatief Beter Renoveren, opgezet door KBC, Zero Emission 
Solutions en Impact vzw.

DOELSTELLING VAN DIT PROJECT? 

Samen willen we zoveel mogelijk woningen in Nieuwkerken 
energetisch renoveren. Omdat het niet altijd gemakkelijk 
is om hierover de juiste informatie te vinden willen we 
jullie ondersteunen in jullie renovatieplannen. Zo kan je 
een steentje bijdragen aan de energiedoelstellingen van 
2050, kan je je wooncomfort verhogen én kan je op termijn 
behoorlijk wat geld besparen.

Om dit waar te maken werken we samen met het Beter 
Renoveren project. Je kan gemakkelijk een renovatiescan 
aanvragen waarbij de huidige staat van je woning in kaart 
wordt gebracht. Een onafhankelijke energie-expert van 
Zero Emission Solutions begeleidt je hierin en geeft nadien 
advies over de mogelijke renovatiemaatregelen. Achteraf 
kan je ook gratis en vrijblijvend offertes aanvragen om 
meteen te starten aan je renovatiereis.

Deze digitale renovatiescan is gratis. Een fysiek huisbezoek 
kan ook steeds aangevraagd worden en is betalend (150 
EUR). Plan meteen je renovatiescan in via www.kbc.be/
beterrenoveren
Let wel op, je kan enkel een renovatiescan aanvragen tot 30 
november 2021.

IS MIJN WONING GESCHIKT VOOR EEN 
ENERGETISCHE RENOVATIE?

Tijdens de renovatiescan wordt de huidige staat van je 
woning in kaart gebracht. Op het einde van de scan krijg 
je een overzicht met alle mogelijke renovatiemaatregelen 
(bv. dakisolatie, zonnepanelen, etc.). Hierbij zit er ook 
telkens een inschatting van de kosten op basis van jouw 
persoonlijke situatie. Iedere maatregel kan geselecteerd 
worden en je ziet meteen de impact op het  E-peil van je 

woning. Op die manier is het eenvoudig om een renovatie 
te bekomen op jouw maat.

KLAAR OM TE STARTEN?

Wens je je dak, gevel of vloer beter te isoleren of zijn je 
ramen dringend aan vervanging toe? Heb je interesse 
in de nieuwste technieken van hernieuwbare energie 
(zonnepanelen of warmtepompen) of wens je je verder 
te verdiepen in een thuisbatterij? Goed en gerustellend 
nieuws! Je kan na de uitvoering van de renovatiescan 
meteen een offerte aanvragen voor je concrete plannen. 
Impact vzw heeft een poule van aannemers opgezet om al 
deze werken te kunnen uitvoeren, zo hoef je niet zelf op 
zoek te gaan naar een geschikte en betrouwbare aannemer 
voor de uitvoering van jouw werken.

Lees alles nog eens na op de projectwebsite www.kbc.be/
beterrenoveren en laat je begeleiden bij je renovatiewerken.

INFOMOMENT OP WOENSDAG 13 OKTOBER IN 
DE VLASBLOEM

Noteer het alvast in je agenda: op woensdag 13 oktober 
in zaal De Vlasbloem, Gyselstraat 9, kan je al je concrete 
vragen stellen over het project aan de partners. Via 
een bewonersbrief volgt nog een uitnodiging met alle 
praktische details.

Je kan je uiteraard na het lezen van dit artikel meteen 
inschrijven, je hoeft niet te wachten op het infomoment.

Nood aan extra informatie? Contacteer de renovatiecoach 
via renovatiecoach@sint-niklaas.be of op het 
telefoonnummer 03778 32 07.
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KORT
AUTOVRIJE ZONDAG OP 19 SEPTEMBER

Op zondag 19 september blijft de auto aan de kant en 
maken we in de stadskern plaats voor animatie en leuke 
activiteiten met de fietser en voetganger in de hoofdrol. Op 
de infomarkt verneem je alles rond duurzaamheid en zachte 
mobiliteit. De Grote Markt en omgeving zijn die dag autovrij 
van 12 tot 19 uur. Om 14 uur fietsen we in groep langs de 
mooiste parels van streetart. De afbakening van de autovrije 
zone en meer info over het programma vind je op www.sint-
niklaas.be/autovrij

GEVELGROEN IS HIP: 600 NIEUWE 
GEVELTUINEN VOOR SINT-NIKLAAS.

De campagne voor de aanvraag van een gratis geveltuin 
is een groot succes. 600 deelnemers bieden hun gevel aan 
en werken samen aan het vergroenen van onze stad. Aan 
100 gevels bevestigen we regenwatertonnen, want iedere 
druppel telt.

Onze kabouters stropen alvast hun mouwen op. Dit najaar 
gaan ze aan de slag. Deelnemers worden voorafgaand 

gecontacteerd en bepalen samen met de kabouters de 
omvang en de uitvoering van hun geveltuin. De 

campagne loopt nog door. Sommige straten 
komen, door de beperkte mogelijkheden 

voor het plaatsen van bomen of ander 
groen, bij voorrang in aanmerking voor 
de aanleg van gratis geveltuinen. Maar 
ook aanvragen uit andere straten zijn 

zeker welkom! We nemen ze mee op in de 
planning.

Bewoners geven hun akkoord en het 
stadsbestuur doet de rest. Belangrijk zijn wel de afmetingen 
en de beschikbare ruimte op het voetpad. Info en aanvragen: 
www.sint-niklaas.be/gevelgroen.

(VER)BOUWEN EN RENOVEREN: 
STADSPRIJS 2020-2021

Het stadsbestuur organiseert een wedstrijd voor het 
toekennen van de stadsprijs 2020-2021 aan de bouwheer 
van een vernieuwend, duurzaam (groeps)bouwproject (zowel 
renovatie als (ver)nieuwbouw) met wonen als hoofdfunctie. 
Een jury van deskundigen kent één prijs toe ter waarde van 
5.000 EUR. Het gebouw moet volledig afgewerkt zijn op 
het ogenblik van het indienen van het deelnemingsdossier. 
Een deelnemingsdossier indienen kan digitaal tot en met 1 
december 2021 via e-mail naar ruimtelijkeplanning@sint-
niklaas.be. Het wedstrijdreglement en deelnemingsformulier 
vind je op www. sint-niklaas.be of kan je aanvragen bij de 
infobalie in het stadhuis van Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 
Sint-Niklaas, telefonisch op het nummer 03 778 32 30 of via 
e-mail ruimtelijkeplanning@sint-niklaas.be.

ARCHIPEL: LITERAIR FESTIVAL IN DE 
PATERKSKERK VAN 22 TOT 24 OKTOBER

Niet alleen de naam van het 
festival herbergt een verwijzing 
naar Paul Snoek, ook het 
thema van deze Archipel-editie 
verwijst rechtstreeks naar 
de roemruchte dichter. “Het 
leven is geen meesterwerk” 
is het vers en de slagzin 
waarrond curator Christophe 
Vekeman, cowboy in de Orde 
van de Letteren, een divers 
en kwalitatief programma 
opbouwde: een verzameling 
auteurs en aanverwanten die 
naar hun plaats in het literaire 
landschap, naar het unieke karakter van hun schriftuur, naar 
genre, inhoud en taal, als buitenbeentjes beschouwd kunnen 
worden. Een parade van grenslanders en grensgangers, 
outsiders en outlaws, een kaleidoscopische stoet aan 
literaire ballingen en vogelvrijen, dat is Archipel 2021! Het 
programma omvat lezingen, interviews, boekvoorstellingen, 
workshops, muziek, een tentoonstelling …

Locatie: De Paterskerk, Truweelstraat 210, 9100 Sint-Niklaas. 
Informatie en volledig programma: www.ccsint-niklaas.be.

FAIR TRADE HAPPY HOUR OP HET  
SINT-NICOLAASPLEIN

Vrijdag! Ga het derde weekend van oktober in met een 
lekkere en gratis fairtrademocktail. Kom langs bij onze 
gezellige fairtradebar op het Sint-Nicolaasplein op vrijdag 
15 oktober van 17 tot 19 uur. We sluiten de Week van de 
Fair Trade graag af met jullie, in goed gezelschap van den 
Eglantier en Globelink. Die laatste nemen zelfs een mobiele 
Escaperoom mee. 

WOORDZOEKEN OP DE EUROPESE DAG 
VAN DE TALEN

Op zondag 26 september is het Europese Dag van de 
Talen. Er zijn meer dan 200 Europese talen en daarnaast 
worden er nog veel meer talen gesproken door burgers die 
oorspronkelijk uit andere werelddelen komen. Elkaars taal 
leren kennen, is elkaar leren kennen! Kom je de affiche met 
de woordzoeker ergens tegen in de stad, ga dan aan de 
slag en omcirkel de talen die je in het Nederlands herkent. 
De volgende persoon die er langs komt, vindt er misschien 
nog andere. Of neem een flyer mee naar huis en vind ze 
allemaal! Wil je er graag eentje ontvangen per mail? Stuur 
een berichtje naar internationalesamenwerking@sint-
niklaas.be.

Gratis geveltu
in

Paterskerk

CURATOR CHRISTOPHE VEKEMAN

HET LEVEN IS GEEN MEESTERWERK

Literair
festival

22 OKTOBER -  24 OKTOBER 2021

www.ccsint-niklaas.be

sint-niklaas.bibliotheek.be

www.facebook.com/archipelfestival

info &

tickets
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Haal je Boekstart-peuterpakket op in de Bib!
Wist jij dat alle baby’s van zes maanden en alle peuters van 15 maanden uit Sint-Niklaas een gratis 
Boekstartpakket ontvangen bij het consultatiebureau of in de Bib? Wat je vroeg leert, leer je voor het 
leven. Zo is dat ook met lezen.

WAT IS BOEKSTART? 

Boekstart is een programma van ‘Iedereen Leest’ en een 
samenwerking tussen de stad, het consultatiebureau en 
de Bib. Als ouder krijg je twee keer een boekenpakket. Het 
eerste pakket ontvang je via het consultatiebureau wanneer 
je kindje zes maanden is. Het tweede haal je af in de 
jeugdafdeling van de Bib aan het Hendrik Heymanplein of in 
een filiaal wanneer je kindje 15 maanden is. Je ontvangt je 
pakket op vertoon van de bon die je in het consultatiebureau 
krijgt. Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken 
met boeken, gaat er een wereld van verbeelding én nieuwe 
woorden voor hen open. Dit is niet alleen goed voor de 
taalvaardigheid van je kind, maar samen in een boek kijken 
en lezen is vooral fijn en gezellig. Zo creëer je leuke, knusse 
momenten voor jou én je kind.

WAT HEEFT DE BIB IN HUIS VOOR BABY’S EN 
PEUTERS?

Bij het afhalen van je peutertas kunnen jij en je kind gratis 
lid worden van de Bib voor oneindig veel leesplezier. Breng 
dus zeker je identiteitskaart en kids-ID mee! De Bib heeft 
een uitgebreid aanbod voor (jonge) kinderen: knisperboekjes, 
badboekjes, kartonboeken, prentenboeken ... allemaal gratis 
te ontlenen. 

Helemaal nieuw zijn de Boekstartkoffers in verschillende 
thema’s, waarin we tal van voorleestips en -tricks delen 
om aan de slag te gaan met de bijhorende boekjes en de 
bijpassende spelobjecten. 
Ook als ouder kan je in de Bib terecht voor informatieve 
boeken over gezonde voeding, opvoeden ... Of voor een 
ontspannend boek, een leuke film of gezelschapsspel voor 
op een rustig moment. 

VOORLEESINSPIRATIE NODIG?

Surf naar de website en ontdek de voorleesfilmpjes waarin 
bekende Vlamingen tonen hoe zij het voorlezen aan hun 
baby of peuter aanpakken. Met wisselend succes, maar 
steeds met leesplezier!

MEER INFO

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



Ontdek Sint-Niklaas
BALLONWANDELINGEN LATEN JE ZWEVEN 

De sfeer van de jaarlijkse Vredefeesten brengen we ook in 
deze tijden tot leven. De ballonwandeling toont je waarom 
Sint-Niklaas dé ballonhoofdstad van het land is. Een gids 
vertelt je tal van anekdotes en wetenswaardigheden 
over de ballons toen en nu. In kleine, veilige groepjes 
wandel je in het spoor van onze lokale luchthelden en 
ballonvaartpioniers. Er zijn wandelingen op vrijdag 3 
september om 19 uur, en op zaterdag 4 en zondag 5 
september, telkens om 14 uur. Inschrijven (verplicht, 2,50 
EUR/pers.) kan tot op de dag zelf bij toerisme Sint-Niklaas 
of via www.ontdeksintniklaas.be.

NIEUWE UITDAGINGEN VOOR JONGE EN OUDE 
SPEURNEUZEN

Nog tot en met 12 september kan je speuren in de 
stadskern met de fotozoektocht van de Sint-Niklase 
bierproevers (5 EUR). Maak de Sherlock Holmes in je wakker 
met de ODOS-zoektocht die loopt tot 30 september; voor 
de kinderen zit hierin een aangepaste kinderzoektocht 
inbegrepen (7 EUR). Eenmalig én pittig! Daarna is het de 
beurt aan ‘Natuur in de stad’, een nieuwe zoektocht voor 
jong en oud, die je nog tot 1 december kan wandelen 
(gratis). Jouw deelnameformulier voor deze zoektochten pik 
je op bij toerisme Sint-Niklaas.

150 JAAR SPOORLIJN MECHELEN-TERNEUZEN

De spoorlijn Mechelen-Terneuzen viert haar 150ste 
verjaardag en dat zal je geweten hebben. Ga mee 
op thematische verkenning met ‘De 2 barelen van 
Driekoningen’ en ‘150 jaar Mechaniek en Techniek in Sint-
Niklaas’ op zondag 12 september. Schrijf je (gratis) in via 
www.herita.be of bij toerisme Sint-Niklaas. Thematische 
fietsroutes van Sint-Niklaas naar Hulst en Terneuzen vind je 
ook in het toeristisch infokantoor en op RouteYou.

OPEN MONUMENTENDAG OP ZONDAG 12 
SEPTEMBER

De gerestaureerde Paterskerk is de blikvanger van deze 
editie. De gratis rondleiding ‘Sint-Niklaas in beweging’ zet 
dan weer andere projecten in de kijker waarbij onroerend 
erfgoed een nieuwe toekomst krijgt met respect voor het 
verleden. De brochure met het lokale programma kan je 
afhalen bij toerisme Sint-Niklaas. Reserveer vooraf via  
www.herita.be

WEEKEND VAN DE TRAGE WEGEN

Trage wegen zijn helemaal in! Op zaterdag 16 en zondag 17 
oktober worden ze extra in de bloemetjes gezet. 

In Nieuwkerken organiseren enthousiaste vrijwilligers op 
zaterdag een 2 uur durende wandeling van 6 km langs 
bekende en onbekende trage wegen met aandacht voor de 
Heihoekwegel. Inschrijven via boelkris@gmail.com.

Dit jaar staat het nagelnieuwe wandelnetwerk 
Moervaartvallei in de kijker. Op zondag om 14 uur is er 
een begeleide wandeling van 11 km langs één van de 
mooiste deeltrajecten in Sinaai. Deelnemen is gratis, 
maar vooraf inschrijven bij toerisme Sint-Niklaas of via 
ontdeksintniklaas.be is noodzakelijk. 

Op zondag tussen 12 en 14 uur organiseren De Raaklijn, 
Vesta en ’t Ey geleide wandelingen langs drie routes in 
Belsele voor mensen met buggy’s of een mobiele beperking. 
Inschrijven via firmin.de.beleyr@telenet.be.

MEER INFO

Toerisme Sint-Niklaas - Grote Markt 45
Open van ma. t.e.m. vrij. van 9 to 12 uur en 13 tot 17 uur. 
Zat.-, zon.- en feestdagen van 10 tot 16 uur  
(t.e.m. 12 sept.)
Tel. 03 778 35 00 – toerisme@sint-niklaas.be –  
www.ontdeksintniklaas.be

Alle activiteiten vinden plaats volgens de coronamaat-
regelen die op dat moment van toepassing zijn.
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Seniorenreis naar Hasselt  
en abdij van Herkenrode
Alle Sint-Niklase senioren zijn van harte welkom op de jaarlijkse seniorenreis. Dit jaar is de 
bestemming Hasselt. Gezien de omstandigheden hebben we deze daguitstap gespreid op verschillende 
dagen.

DATA

• 5, 7 en 8 oktober: voor centrum Sint-Niklaas met 
verschillende opstapplaatsen.

• 12 oktober: Belsele, 14 oktober: Sinaai, 15 oktober: 
Nieuwkerken.

PROGRAMMA:

• Vertrek om 8 uur op de gekozen opstapplaats.
• Geleid bezoek aan de abdijsite van Herkenrode.
• Middagmaal, bezoek aan Hasselt, avondmaal.
• Terug rond 20 uur.

INSCHRIJVINGEN

• Voor de reizen van 5, 7 en 8 oktober: vanaf maandag 
13 september van 9 tot 12 uur in de vredeszaal van het 
stadhuis (eerste verdieping) tot uitputting van de voorraad 
(60 plaatsen per dag) en eventueel achteraf aan de balie 
van het stadhuis indien er nog kaarten over zijn.

• Voor de reis van 12, 14 en 15 oktober: vanaf maandag 
13 september, 9 uur in de deelgemeentehuizen (Belsele, 
Sinaai, Nieuwkerken) tot uitputting van de voorraad (60 
plaatsen per dag).

GOED OM TE WETEN

• Per persoon worden maximum twee kaarten verkocht.
• De naam en het adres van de elke deelnemer worden 

bij aankoop genoteerd, breng dus identiteitskaart en 
eventueel kansenpas mee. Ook als je voor iemand anders 
een kaart koopt.

• Je kan niet op voorhand reserveren en er is geen verkoop 
per telefoon.

 • De reis is voorbehouden voor senioren van groot Sint-
Niklaas.

• Verkochte kaarten worden niet teruggenomen.
• Aandachtspunten voor maaltijden kunnen besproken 

worden (vegetarisch, allergieën,…)
• Ook personen met een rolstoel of rollator kunnen mee 

op deze reis. Een persoonlijke begeleider kan eventueel 
aansluiten.

• Moesten de omstandigheden zodanig veranderen kan de 
reis alsnog geannuleerd worden. 

PRIJS

35 EUR en 20 EUR voor kansenpashouders (Je kansenpas 
moet je ieder jaar vernieuwen. Dit kan in het welzijnshuis). 
De dranken bij het middagmaal en het avondmaal zijn niet 
in de prijs inbegrepen.

MEER INFO?

Contacteer het team diversiteit op het nummer 03 778 37 26 
of via senioren@sint-niklaas.be 

13
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Projectoproep

Sint-Niklaas en Be Planet zoeken burgers 
die duurzame projecten in de stad willen 
lanceren!
Het stadsbestuur en Be Planet zijn op zoek naar burgers en verenigingen die een project rond 
duurzaamheid willen opstarten. Met de campagne Proximity willen ze lokale spelers uit de 
bedrijfswereld samenbrengen met burgers en verenigingen om die projecten te realiseren.

SOCIAAL EN DUURZAAM

Deze campagne is er voor burgers, verenigingen, bedrijven, 
handelaars, scholen, coöperaties en organisaties. Iedereen 
krijgt de kans om met eigen beschikbare middelen en 
volgens de eigen wensen mee te bouwen aan een mooie 
stad. Dat kan een project zijn waarbij je ontharding in het 
straatbeeld stimuleert, maar evengoed rond daktuintjes 
of stadslandbouw. Vooral de link tussen het sociale en het 
duurzame is daarbij interessant. Zo kunnen bijvoorbeeld 
mensen die geen job hebben omgeschoold worden tot 
tuinier en dan een rol in een van die projecten spelen.

BUDGET: 35.000 EUR

Op donderdag 30 september om 17 uur wordt de 
campagne toegelicht tijdens het evenement rond de lokale 
voedselstrategie van Sint-Niklaas bij Avansa Waas-en-

Dender, Rode Kruisstraat 23. Iedereen is van harte welkom!

We nodigen deelnemers uit om na te denken over een 
ideale, duurzame toekomst, met thema’s als circulaire 
stad/economie, lokale voedselstrategie, klimaatadaptatie, 
duurzame mobiliteit, duurzame renovatie en hernieuwbare 
energie. Dit kan meteen leuke ideeën opleveren.

Na die lancering volgt een projectoproep, die een subsidie 
van 2.500 tot 10.000 EUR aan de geselecteerde projecten 
geeft. Een onafhankelijke jury, bestaande uit een aantal 
experten, maakt die selectie. In totaal hebben de stad en 
bedrijfspartner VDK Bank een budget van 35.000 EUR om 
verschillende projecten te realiseren.

In een derde fase volgt een oproep aan ondernemers 
en lokale bedrijven om zich aan te sluiten zodat ze hun 
ervaringen kunnen delen en concrete acties dicht bij 
huis kunnen ondersteunen. Tot slot volgt er een grote 
mobilisatiecampagne die iedereen in staat stelt zich in 
te zetten voor de projecten naargelang zijn middelen of 
wensen. Dat kan via financiële of materiële giften, maar 
evengoed via vrijwilligerswerk.

Alle info is terug te vinden op  
www.sintniklaas.proximitybelgium.be.
Projecten kunnen ingediend worden vanaf donderdag  
23 september.

Week van de Duurzame Gemeente
18 tot 25 september 2021
Sint-Niklaas doet voor de derde keer mee aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van Vereniging voor 
Vlaamse Steden en Gemeenten. Tijdens deze week brengen we, samen met 113 andere gemeenten, de SDG’s (duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen) onder de aandacht.

We zetten ook dit jaar organisaties in de bloemetjes die hun steentje bijdragen om de doelstellingen te bereiken. Waarom? 
Inwoners van de deelnemende gemeenten worden zo gewezen op hun lokale invloed op duurzame ontwikkeling. 
Tegelijkertijd kunnen we proeven van een internationaal verbindend verhaal: onze lokale acties dragen bij aan mondiale 
uitdagingen! Volg de Facebookpagina van Internationale Samenwerking Sint-Niklaas en kom te weten wie dit jaar onze SDG-
ambassadeurs worden. 

Bekijk het volledige programma met tal van activiteiten 
tijdens en rond de Week van de Duurzame Gemeente én de 
nieuwe SDG-ambassadeurs via www.sint-niklaas.be/week-van-
de-duurzame-gemeente
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Samen werken aan een veilig schoolbegin
Lokale Politie Sint-Niklaas stelt alles in het werk om de eerste dagen van het schooljaar 2021-2022 
veilig en vlot te laten verlopen. Tijdens de ochtend- en avondspits is er extra blauw op straat in de 
schoolomgeving, de binnenstad, op de schoolroutes en grote invalswegen. Dit schooljaar zal de politie 
ook heel regelmatig de snelheid van de chauffeurs in de schoolomgeving controleren.

Vele kinderen en jongeren begeven zich vanaf 1 september 
2021 opnieuw dagelijks of voor het eerst in het verkeer. 
Het wordt opnieuw drukker op de weg, waardoor elke 
weggebruiker zich moet aanpassen. Lokale Politie Sint-
Niklaas wil daarom (groot)ouders die kinderen naar school 
brengen en halen, en de schoolgaande jeugd sensibiliseren 
om dit op een zo verantwoord mogelijke, en verkeersveilige 
manier te doen. De acties van de politie in september 2021 
zien eruit als volgt:

EXTRA CONTROLE IN SCHOOLOMGEVINGEN,  
OP BELANGRIJKE ASSEN, AAN INVALSWEGEN

In de omgeving van de scholen en op belangrijke assen en 
invalswagen zal de politie de volgende inbreuken intensief 
controleren:
• Fout en hinderlijk geparkeerde voertuigen
• Tegen de richting rijden door fietsers
• Naleven van de wegcode in fietsstraten
• Verkeersonveilig gedrag
• Kinderzitjes
• Technische eisen fietsen en bromfietsen
• Correcte boorddocumenten van voertuigen
• Algemene verkeersinbreuken

EXTRA TOEZICHT AAN DE SCHOOLPOORT

In het centrum en de deelgemeenten zal de wijkinspecteur 
een oogje in het zeil houden aan de schoolpoorten. De 
wijkinspecteur spreekt de ouders en scholieren aan op 
eventueel ongepast gedrag in het verkeer, maar helpt de 
scholieren ook veilig oversteken.

SNELHEIDSCONTROLES ZONE 30 IN 
SCHOOLOMGEVING

Dit schooljaar zal de politie regelmatig de snelheid van 
de chauffeurs controles in de schoolomgevingen. Elke 
schoolomgeving is zone 30, dus het rijgedrag aanpassen is 
de boodschap.

VERKEERSKLASSEN VOOR JONGE OVERTREDERS

Indien de politie jongeren verbaliseert tussen 12 en 
16 jaar kunnen zij door het parket uitgenodigd worden 
deel te nemen aan verkeersklassen die de politiezone 
organiseert op woensdagnamiddagen. Tijdens deze lessen 
legt een specialist de voornaamste verkeersregels uit 
aan de minderjarige overtreders. Door deelname aan de 
verkeersklas vervalt de minnelijke schikking die hun ouders 
normaalgezien zouden ontvangen.



Is Sint-Niklaas # Futureproof?
Samen met het Europahuis onderzoeken we de komende weken of Sint-Niklaas klaar is voor een duur-
zame toekomst. We doen dat via een zoektocht en een participatieavond. Doe mee en laat je horen!

ZOEKTOCHT

Ontdek op tien locaties hoe je Europa tegenkomt in de stad 
en beantwoord de bijhorende vragen. De zoektocht begint 
aan het Sinterklaasbeeld naast het stadhuis. Elke locatie 
verwijst naar de volgende. Vul de juiste antwoorden in, kraak 
het codewoord en win een Monopoly spel van onze stad. 
Je deelnameformulier vind je in één van de stadsrekken 
of op www.europahuis.be/sint-niklaas. Je kan het hier ook 
uitknippen. Deelnemen kan tot 12 oktober.

PARTICIPATIEAVOND

Samen met andere Sint-Niklazenaren leg je je ideeën 
over een duurzame stad voor aan lokale beleidsmakers en 
Europarlementsleden. Europahuis Ryckevelde begeleidt deze 
avond en zorgt dat jouw stem aan bod komt. Schrijf je in 
op www.europahuis.be/sint-niklaas. Afspraak op dinsdag 12 
oktober om 19 uur in De Foyer, Paul Snoekstraat 1.


