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Beste stadsgenoten,
De jaarwisseling is voorbij. We draaien opnieuw een
bladzijde om. Het jaar 2021 loste de verwachtingen niet
in over de terugkeer naar ons gewone leven, want het
coronavirus bleef nadrukkelijk aanwezig.
Toch was het tweede coronajaar heel anders dan het eerste.
De vaccinatie bracht verlichting en vooral hoop. Alles wijst
er op dat het vaccin de uitweg uit deze gezondheidscrisis is.
Ik wil u dan ook met aandrang vragen om in te gaan op de
uitnodiging voor uw volgende prik.
Vorig jaar heeft u dat alleszins massaal gedaan. Ruim 92%
van de inwoners (12+) is intussen beschermd door het
vaccin. Daarvoor wil ik u van harte bedanken. Intussen blijft
de correcte naleving van de maatregelen essentieel om uzelf
en anderen te beschermen.
Ondanks de coronacrisis stond onze stad ook in 2021 niet
stil. Integendeel, zowat alles ging door, zowel in de openbare
als in de privésfeer, zij het in een aangepaste vorm. Onze
stad liep onder meer in de kijker met Hooverphonic, de
Vredefeesten en Stad van de Sint.
Intussen wordt er ook ijverig verder gewerkt aan de
voorbereiding van de stad van morgen. Wat dat betreft, is
2022 een echt scharnierjaar. Heel wat stadsprojecten krijgen
definitief vorm of gaan in uitvoering.
Zo konden we in de herfst kennismaken met Cocon, de
voormalige site van het metaalbedrijf Nobels-Peelman,
die omgetoverd wordt tot een knooppunt voor de sociale
en circulaire economie. U leest er meer over in deze
Stadskroniek. Hendrik is de projectnaam van het nieuwe
gebouw voor de Bib en het Huis van het Kind. We dromen
van een open huis en van een plek waar mensen graag
verblijven. Begin dit jaar stellen we de ontwerper aan.
Ook Sportkringpark zit op schema. Het gaat uiteraard om
de inrichting van een sport- en recreatiepark met onder
meer een modern, nieuw zwembadcomplex, maar ook om de
herwaardering van de Molenbeekvallei en de verweving met
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groenzones en wandel- en fietspaden. En niet te vergeten is
er de Grote Markt, die we vanaf volgend jaar omvormen tot
een echt stadshart op mensenmaat.
Een klein voorproefje van de stad van morgen krijgt u
door een wandeling te maken door de eerste fase van
de winkelwandellus in de stadskern, bijvoorbeeld vanaf
de schoolstraat Richard Van Britsomstraat en langs de
Collegestraat, richting Grote Markt, waar wij u in de loop
van dit jaar zullen verwelkomen in een gloednieuwe
stadhuisvleugel.
Ook de versterking van de deelgemeenten staat bovenaan de
agenda. In Sinaai zullen de rioleringswerken in Zwaanaarde
en omgeving bijna 2 km van het openbaar domein volledig
vernieuwen en verkeersveiliger maken. Ook de voorbereiding
van de herinrichting van de Dries is ver gevorderd. In Belsele
zit de nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur aan De Klavers in
de eindfase en gaat de renovatie van De Kouter in uitvoering.
De dorpskern van Nieuwkerken maakt intussen een grondige
metamorfose door, met een origineel gemeentepark, een
compleet nieuwe zorgsite rond het Populierenhof en de
heraanleg van Ten Bos, die dit najaar van start gaat.
Niets van dit alles kan op een goede manier tot stand komen
zonder uw inbreng. Dat staat vast. We houden daarom de
participatie-agenda van al deze projecten strak in de hand,
vanaf de eerste denkoefening tot de uitvoering. Met daarbij
de uitdrukkelijke vraag om in te gaan op elke uitnodiging tot
samenwerking. Want wij willen iedereen mee in onze stad.
Op deze manier bouwen we samen aan het kleurrijk, warm,
innovatief en veilig Sint-Niklaas van morgen.
Met dit voornemen, wens ik u en iedereen die u dierbaar
is, namens het stadsbestuur, een gelukkig en voorspoedig
nieuw jaar.
Dankbaar en dienstbaar,
Lieven Dehandschutter
burgemeester

Terrein Nobels-Peelman wordt COCON
voor bewoners en ondernemers
Stadsdeel aan Heistraat krijgt duurzame en innovatieve toekomst
De uitwerking van een toekomstplan voor het stadsdeel tussen Heistraat en Nobels-Peelmanstraat is
één van de prioritaire werven van het stadsbestuur voor de komende jaren. De oude industriële site
wordt omgevormd tot één van de boeiendste plaatsen van Sint-Niklaas en krijgt de naam COCON, met
als belangrijke pijlers de circulaire en sociale economie. Op een creatieve manier wordt de omgeving
ook een groene ruimte voor ontmoeting en zachte recreatie. Luisteren naar de wensen van bewoners,
organisaties, partners en ondernemers vormt de eerste stap.
EEN BIJZONDERE PLEK IN DE STAD
De oude industriesite van het destijds gerenommeerde
metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, gelegen tussen
de Heistraat en de Nobels-Peelmanstraat, krijgt een
nieuw leven. De site wordt volledig omgetoverd tot een
knooppunt voor de sociale en circulaire economie. Het is
de metamorfose van ruim 8.000 vierkante meter tot een
aangename en vernieuwende woon- en werkomgeving, met
toekomstkansen voor inwoners en ondernemers. Een schakel
voor groei.
Het project omvat de sanering van de verlaten gronden in
de Nobels-Peelmanstraat en de renovatie van de vervallen
industriegebouwen tussen de Nobels-Peelmanstraat en
de Heistraat. In de plaats komt er een groene ruimte voor

milieubewust ondernemen, ongedwongen ontmoeten en
zachte recreatie.
De stad doet dit in nauwe samenwerking met het
maatwerkbedrijf Den Azalee en het Opleidings- en
Oriëntatiecentrum (OOC). De Vlaamse overheid (Vlaio)
springt met middelen uit het Europees herstelfonds
financieel bij met 661.400 EUR. Ook de provincie OostVlaanderen ondersteunt zowel inhoudelijk als financieel dit
project.

SCHAKELEN VOOR GROEI
Met respect voor het historisch erfgoed wordt COCON de
bakermat van het Sint-Niklaas van morgen, een broedplaats
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WAAR CIRCULAIRE ECONOMIE VOOR STAAT
Hergebruik is de essentie van de circulaire of
kringloopeconomie, net als duurzaamheid door onder
meer recycling en upcycling. Circulaire economie verlaagt
de druk op ons milieu en het klimaat. Bovendien worden
onze bedrijven minder afhankelijk van buitenlandse vaak
dure grondstoffen. Als we erin slagen om onze lineaire
economie om te draaien naar een circulaire economie dan
kunnen we onze CO2-uitstoot verminderen met 39%.
Een simpel voorbeeld is koffiegruis. In de circulaire
economie wordt dat gebruikt om er champignons op te
kweken of koffie-olie uit te trekken voor cosmetica en
zeep. Zo gaan die grondstoffen niet meer verloren. Meer
over de circulaire economie vind je op de website van
COCON: www.sint-niklaas.be/cocon

LABEL OK TOEKOMST

voor nieuwe ideeën en experimenten op sociaal en
economisch gebied, op het vlak van duurzaamheid,
creativiteit en innovatie. De ontwerpen worden nu verder
voorbereid. In het voorjaar 2022 starten de gesprekken met
de buurt, met ondernemers, met de onderwijswereld … met
alle mogelijke partners. Op de website www.sint-niklaas.be/
cocon kan je voortdurend de laatste stand van zaken over
het project volgen.

COCON IS CIRCULAIR, SOCIAAL EN CREATIEF
De nieuwe naam COCON staat voor een veilige omgeving,
waar mens en natuur verder kunnen ontpoppen en groeien.
Waar ondernemingen kunnen experimenteren en zich verder
ontwikkelen.
Het wordt in Sint-Niklaas de schakel en draaischijf naar
circulaire economie, met een regionaal kenniscentrum
voor Wase ondernemers, voor recycling en upcycling, het
terug kwalitatief herbruikbaar maken van materialen en
producten. Er komt onder meer ruimte voor startende
bedrijven, voor deelbedrijven van grotere ondernemingen of
voor repair-cafés waar toestellen worden hersteld.
COCON is ook sociaal en blijft de spil van activering naar
betaald werk en opleiding voor wie moeilijk aan een job
geraakt, met het stedelijk opleidingscentrum OOC en het
maatwerkbedrijf Den Azalee met zijn kringloopcentrum en
Kringwinkels.
Sint-Niklaas is met COCON creatief en wil een voorbeeld
worden als slimme stad en klimaatstad. Een stad die
toekomstgericht denkt om maatschappelijke uitdagingen
aan te pakken en de leefbaarheid te verhogen in
samenwerking met inwoners, middenveld, bedrijfsleven,
kennisinstellingen ...
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COCON is het eerste project dat het
label ‘OK TOEKOMST’ draagt. Voor
alle duurzame initiatieven zal ‘OK TOEKOMST’ in beeld
verschijnen. Duurzaamheid is een verhaal van iedereen
in vele sectoren, een verhaal van toekomst voor onszelf,
onze kinderen en kleinkinderen. Daar bouwen we als
stad samen verder aan, met verschillende acties en met
verschillende partners.
Alle info over duurzame acties vind je vanaf nu op
www.sint-niklaas.be/oktoekomst.
Zelf een initiatief? Laat het weten via de website of via de
facebook community OK TOEKOMST.

Thuiszorg, 7 dagen op 7
Word je een dagje ouder en
kan je minder goed je plan
trekken? Of je komt pas uit
het ziekenhuis en je kan je
huishouden nog niet doen?
Onze wijkteams staan voor
jou klaar, 7 dagen op 7, ook ‘s
avonds en in het weekend.
We zijn er voor (jonge) gezinnen, alleenstaanden, ouderen en
personen met een beperking die door omstandigheden zorg
en hulp kunnen gebruiken. Tijdelijk of voor een lange(re)
periode.
Samen bekijken we welke zorg jij nodig hebt!
Covid-positief of niet, ook tijdens deze coronagolf staan wij
paraat om jou te blijven ondersteunen met persoonszorg,
koken, boodschappen doen... De gezinszorg van Zorgpunt
Waasland staat klaar met het nodige beschermingsmateriaal.
Thuiszorgcentrum ‘t Punt, Lamstraat 23, Sint-Niklaas
• Tel. 03 778 55 55 - west@zpw.be
• 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.
• www.zorgpuntwaasland.be.

Je was doen in onze
dienstencentra, ook dat kan
Heb je niet voldoende ruimte om
een wasmachine of droogkast
te plaatsen? Is je wasmachine
of droogkast kapot en ben je
dringend op zoek naar een
oplossing? Geen probleem. Om je
was te doen of te drogen kan je
terecht in onze dienstencentra ‘t
Lammeken in de Lamstraat, Den
Dissel in Nieuwkerken en Den
Aftrap in het Gerdapark.
Die drie dienstencentra beschikken elk over een wasmachine
en een droogkast. Je koopt één of meerdere jetons in het
dienstencentrum aan het onthaal. Voor één wasjeton betaal
je 2,80 EUR. Voor een jeton voor de droogkast betaal je 2
EUR. Je brengt zelf wel je wasproduct mee. Je stopt en haalt
je was zelf in en uit de machine.
Meer info: www.zorgpuntwaasland.be

Kunst in Den Aftrap en
‘t Lammeken
Sint-Niklaas is weer wat
kunst rijker. In ‘t Lammeken
is het kunstwerk van de
Sint-Niklase kunstenaar
Frans Heirbaut. Het
bronzen beeld toont een
kind dat een lammetje
de papfles geeft terwijl
een hond met zijn hoofd
op het bovenbeen van
het kind rust. Het staat
symbool voor zorg,
verbondenheid en warmte.
Het beeld is te bewonderen langs het toegangspad naar het
dienstencentrum ’t Lammeken en het sociaal restaurant De
Variant.
Voor het kunstwerk
in Den Aftrap moet je
naar de binnentuin van
het dienstencentrum
Den Aftrap in het
Gerdapark. Het ronde
binnenplein doet de
kunstenaar denken aan
de middencirkel van een
voetbalveld. Het beeld
‘Den Aftrap’ is op het
eerste gezicht een banale,
uitvergrote voetbal. Het situeert zich artistiek in de traditie
van de ‘objet trouvé’ of de uitvergrotingen van dagdagelijkse
objecten. Het beeld, de bal, is klassiek opgebouwd uit 20
zeshoeken en 12 vijfhoeken. De zeshoeken zijn wit gelakt
terwijl de vijfhoeken elk een andere kleur hebben. Deze
kleurvlakken staan voor diversiteit, inclusie en sociale
verbondenheid. Het beeld geeft het binnenplein een speels
karakter, brengt kleur in deze omgeving en vormt een vette
knipoog naar het verleden van dit groen stukje stad door het
kunstenaarsduo Vanstichel-Vandebos.
Twee ideale beelden dus voor onze dienstencentra. De
plaatsing van passende kunst is een verplichting van de
Vlaamse overheid als je een nieuwbouw in de zorg voorziet
waarvoor je subsidies ontvangt.

Meer info, activiteiten, menu en openingsuren op
www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra.
Volg ons op Facebook
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Openbare reinheid: we steken een tandje
bij in 2022! Doe je mee?
Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen veel ergernis. Het is ook duur. Het opruimen
van zwerfvuil en sluikstorten kost onze stad jaarlijks bijna 1 miljoen euro. Geld dat niet besteed kan
worden aan nuttige en noodzakelijke doelen.
Daarom steken wij in 2022 opnieuw een tandje bij: we
voeren de strijd tegen sluikstort/zwerfvuil verder op en
zetten ook meer mensen en middelen in om onze straten en
pleinen proper te houden.

MEER ACTIE
Sinds 1 januari 2022 worden de blauwe PMD-zakken
opgehaald door de afvalintercommunale MIWA, net zoals
de andere afvalfracties (restafval, GFT, papier en karton).
Hierdoor krijgt het team openbare reinheid van de stad meer
tijd voor het proper houden van het openbaar domein en te
zorgen voor een net straatbeeld.
We zetten voortaan nog meer in op machinale en manuele
veegwerken, spelen snel in op meldingen rond sluikstort
en zwerfvuil en ledigen daar waar nodig nog vaker de vele
vuilnisbakjes op het openbaar domein.

HOU REKENING MET HET VEEGPLAN
De straten en pleinen houden we rein volgens een vast
schema: het veegplan. Elke straat wordt minstens één keer
per jaar onder handen genomen. Een veegbeurt omvat het
verwijderen van onkruid op een ecologische manier, grondig
vegen van zand om kruidgroei minder kansen te geven,
opruimen van zwerfvuil, rioolkolken ledigen en bladresten
verwijderen.
Een hele operatie dus! In een groot aantal straten wordt
daarom parkeerverbod opgelegd. In die straten staan er te
veel wagens om veilig en vlot te kunnen werken. Bewoners
van deze straten krijgen tijdig een aankondiging in de
brievenbus. Je vindt de jaarplanning op www.sint-niklaas.
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be/veegplan. Help ons om het veegplan in goede banen te
leiden en hou rekening met het parkeerverbod. Zo vermijd je
ook dat de politie moet tussenkomen.
In straten met minder of geen geparkeerde wagens kunnen
de veegwerken verlopen zonder parkeerverbod. Vanaf dit
jaar kunnen we meer van dergelijke veegwerken uitvoeren.
We werken daarbij heel wijkgericht zodat volledige
buurten er in één knip verzorgd bijliggen. Om voldoende
flexibiliteit te hebben, bijvoorbeeld om te kunnen inspelen
op weersomstandigheden, zijn deze werken niet op dagbasis
ingepland en is hiervan dan ook geen exacte planning ter
beschikking. Op www.sint-niklaas.be/veegplan vind je wel
een indicatie van de periode waarin jouw straat, zonder
parkeerverbod, aangepakt wordt.
Heb je geen computer of internet? Geen nood. We hebben
alle info over het veegplan voor jou gebundeld in een
handige overzichtsbrochure, die we je gratis toesturen. Bel
daarvoor naar 03 778 30 00.
Dan nog een tip. Je eigen voortuin en het voetpad voor je
woning proper houden is jouw verantwoordelijkheid. Maak
er regelmatig werk van en zeker niet alleen wanneer het
veegplan je straat aandoet. Zo kunnen onze medewerkers
properder werk leveren en zorgen we samen voor een
aangename stad!

SLUIKSTORTCAMERA’S BRENGEN DADERS IN
BEELD
Ook aan de kant van de handhaving zit het stadsbestuur
niet stil. Al geruime tijd worden mobiele, niet-zichtbare
sluikstortcamera’s ingezet om sluikstorters op heterdaad
te betrappen. De camera’s zijn handig en gemakkelijk te

verplaatsen. Regelmatig wordt er een sluikstorter op basis
van de beelden betrapt en beboet door de milieupolitie.

WORD SCHOONVOLKER!

Klaar met je pizza?

Doe de moeite om de lege doos in de pizzacontainer te
steken. Die staat vlakbij de plek waar je de pizza gekocht
hebt. Je maakt er beslist mensen blij mee.

Ben jij het rondslingerend afval ook beu en heb je zin
om deel te zijn van de oplossing? 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. Je vindt alle info op www.miwa.be/
schoonvolk.

NIEUWE ACTIES
Sluikstorten in openbare vuilnisbakjes

Aan de hand van de camerabeelden en vaststellingen van
de inhoud van de vuilnisbakjes kunnen we gemakkelijk
vaststellen welke vuilnisbakjes gebruikt worden voor het
dumpen van sluikstort. Samen met OVAM experimenteren
we met het weghalen of verplaatsen van deze vuilnisbakken
om daders niet langer de kans te geven om ze te misbruiken.
Vaak merken we in het algemeen een gunstig effect op de
reinheid van de omgeving, waar een vuilnisbak verplaatst of
weggehaald werd.
Een goed voorbeeld is het Regentieplein. Hier stonden vele
jaren twee vuilnisbakjes. Ze werden omwille van extreme
misbruiken weggehaald. In de plaats staan er nu borden
die aangeven waarom de vuilnisbakken weg zijn. We sluiten
niet uit dat de vuilnisbakken later misschien teruggeplaatst
worden. In eerste instantie willen we de veelvuldige en
hardnekkige overtreders echter meegeven dat we hen ‘zien’ en
dat we hun verkeerd gedrag als stadsbestuur niet tolereren en
indien nodig hun mogelijkheden daartoe beperken.
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Lokale Politie Sint-Niklaas organiseert
infomomenten voor toekomstige
inspecteurs
INGEKORTE SELECTIEPROCEDURE LEIDT NAAR
JOB IN ZELFGEKOZEN POLITIEZONE
De selectieprocedure voor wie wil starten bij de politie is
onlangs volledig hervormd. Kandidaten kunnen voortaan
sneller aan hun opleiding en aan hun job beginnen. Om
zeker te zijn van een plaats bij hun favoriete zone, kunnen
geslaagde kandidaten reeds solliciteren bij deze zone voor
ze aan hun opleiding beginnen.

WORDT LOKALE POLITIE SINT- NIKLAAS JOUW
TOEKOMSTIGE WERKGEVER?
Schrijf je dan nu in voor onze infosessies en overtuig jezelf van
een toffe job in een dynamisch korps waar het nooit saai is.
Zaterdag 29 januari 2022, 10 tot 12 uur
Zaterdag 26 februari 2022, 10 tot 12 uur
Plaats: Politiehuis, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas
Programma
• Ontvangst in het Politiehuis.
• Toelichting over de selectieprocedure door onze
beroepenvoorlichter.
• Mogelijkheid tot vragen stellen.
• Rondleiding in het Politiehuis.
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LOKALE POLITIE SINT- NIKLAAS HEEFT VEEL TE
BIEDEN
• Wij zijn een middelgrote zone in een bruisende
centrumstad, maar er blijft toch plaats voor een
familiale sfeer; we zijn één grote en diverse familie.
• Werknemers krijgen de kans om levenslang bij te leren
en zich te specialiseren. Denk bijv. aan het fietsteam,
zedeninspecteurs of de lokale recherche.
• Er is een grote diversiteit aan werk, want elke dag is
anders. Bovendien kunnen inspecteurs hun dossiers zelf
afwerken, dus opvolgen van begin tot eind.
• Ons korps is innovatief en zet in op technische
en digitale evolutie, door aankoop van hybride en
elektrische wagens, bodycams, enz. We zijn verwend
met technische snufjes, maar zonder het aspect
duurzaamheid uit het oog te verliezen!
Wil je nog meer weten? Volg ons op sociale media of stuur
een mail naar pz.stniklaas.rekrutering@police.belgium.eu!
De plaatsen zijn beperkt tot 20 personen per sessie, dus
inschrijven is verplicht. Inschrijven kan door te mailen naar:
pz.stniklaas.rekrutering@police.belgium.eu
Deelnemingsvoorwaarden:
• Je bent ouder dan 18 jaar.
• Je hebt de Belgische nationaliteit.
• Je bent van onberispelijk gedrag.
• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs

Sneeuw- en ijzelbestrijding:
we pakken het samen aan!
Van zodra sneeuwval of ijzel aangekondigd wordt, activeert het stadsbestuur het ‘strooiplan’, met de
bedoeling wegen en fietspaden zo snel en efficiënt mogelijk ijs- en sneeuwvrij te maken.
HET STROOIPLAN

SNEEUWVRIJ MAKEN VAN DE STOEP

In de eerste fase van het strooiplan worden een groot
aantal cruciale wegen aangepakt. Het gaat om de
hoofdverbindingswegen, belangrijke routes en invalswegen,
busroutes, wegen van en naar de hulpdiensten, routes
naar scholen en stadsgebouwen, bedrijventerreinen en
hun toegangen. Ook ca. 120 km fietspaden, waaronder de
fietssnelwegen F4 (langs spoorlijn Antwerpen-Gent) en
F411 (route Mechelen-Terneuzen), zijn in fase 1 opgenomen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken
van de stoep voor je woning. Het is de plicht van elke
burger. Je doet dat best met een sneeuwschop of met
strooizout. Let er op dat je de afvoer in de straatgoot niet
blokkeert met ijs en sneeuw. Schep de geruimde sneeuw
ook niet op de rijweg. Beter is het om de sneeuw zo dicht
mogelijk bij je woning te vegen of op de rand van het
voetpad. Daar kan de sneeuw rustig wegsmelten.
We vragen ook aan alle burgers om buren die wat minder
goed te been zijn, te helpen om hun stoep sneeuwvrij te
maken. Een kleine moeite voor jou, een grote glimlach voor
je buur!

Met dit strooiplan streven we er naar om alle
weggebruikers op maximaal 500 meter van hun woning/
bedrijf een gestrooide route te laten bereiken. Voor vele
woningen is deze afstand nog veel korter.
Er zijn bij fase 1 van het strooiplan 13 ploegen actief (met
vrachtwagens, tractoren en manueel).
Bij ijzel en vorst hebben deze ploegen ongeveer 3,5 uur
nodig om alle rondes af te werken. Bij sneeuwval, als ook de
sneeuwschaaf er aan te pas komt en/of straten soms twee
keer moeten afgereden worden, duren de rondes langer.

SNEEUWRUIMLIJN

Bij langdurige sneeuwval activeren wij de sneeuwruimlijn
voor mensen die minder mobiel zijn. Deze inwoners kunnen
hiervoor een afspraak maken via de klantendienst op het
nummer 03 778 30 00. De vergoeding bedraagt 2,50 EUR
en is te betalen aan de sneeuwruimploeg.

Als de sneeuw langdurig blijft liggen of bij aanhoudende
vorst en als fase 1 onder controle is, gaan we over naar fase
2. In deze fase worden bijkomende verbindingswegen en
matig drukke wegen gestrooid.
Pas bij uitzonderlijke weersomstandigheden en/of na
melding van de politie, wordt fase 3 aangevat waarbij op
heel specifieke locaties wordt ingegrepen. Hierbij worden
de straten gestrooid die niet in het strooiplan opgenomen
zijn. Je vindt het strooiplan op www.sint-niklaas.be/
strooiplan.
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OK TOEKOMST
DERDE EDITIE KLIMAATMENU
Het stadsbestuur wil de scholen ondersteunen om hun
weg te vinden in het grote aanbod van tips & tricks om
leerlingen klaar te stomen voor een duurzame toekomst. Een
greep uit het aanbod van onze partners werd gebundeld in
een ‘Klimaatmenu’. Scholen stellen zo zelf hun klimaattraject
op maat samen en kunnen een heel jaar doorwerken aan
een klimaatvriendelijke toekomst! Het Klimaatmenu is al
aan de derde editie toe en wordt in een nieuw, dikker en
warmer jasje uitgebracht. Zowel digitaal, als een beperkte
papieren versie zijn te bekomen via
duurzaamheid@sint-niklaas.be

SAMENAANKOOP GROENE STROOM:
SCHRIJF JE NU VRIJBLIJVEND IN!
Wil je besparen op je energiefactuur en tegelijk een steentje
bijdragen aan een gezonder klimaat? Doe dan mee aan
de tiende groepsaankoop groene stroom en aardgas van
de provincie Oost-Vlaanderen. Door veel geïnteresseerden
samen te brengen, kunnen we een lage prijs bedingen bij de
leveranciers.
Stap 1: Schrijf je in voor 1 februari 2022
Schrijf je in, online, telefonisch, per post of via de infobalie in
het stadhuis.
Stap 2: veiling op 1 februari 2022
De leverancier met de laagste prijs wint.
Stap 3: persoonlijk voorstel
Je ontvangt na de veiling, en ten laatste op 13 maart 2022,
een persoonlijk voorstel.
Stap 4: beslis ten laatste op 30 april 2022
Jij beslist of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt.
Ga je op het voorstel in, dan brengt het provinciebestuur
de overstap voor jou in orde. Je nieuwe contract gaat ten
vroegste in op 1 mei 2022.
Hoe inschrijven?
Online
Ga naar www.oost-vlaanderen.be/groenestroom. Dat is de
snelste manier.
Telefonisch
Bel gratis 0800 60 601 (op werkdagen van 9 tot 20 uur).

POMONA IS KLIMAATHELD
Van 18 tot 25 september 2021 was Sint-Niklaas opnieuw één
van de meer dan 200 gemeentes die meededen aan de Week
van de Duurzame Gemeente. Dit jaar lag de focus van de
campagne op klimaathelden: mensen en organisaties die in
de eerste plaats bijdragen aan de ‘planetpijler’ van duurzame
ontwikkeling. We zetten onze vier duurzame ambassadeurs
uit Sint-Niklaas in de kijker in de Stadskroniek. De eerste in
de rij is Pomona.
Pomona is een coöperatief landbouwbedrijf met als
centraal doel een groot deel van het voedsel van hun
eigen duurzame boerderij te laten komen. De gronden van
Pomona liggen verspreid in het Waasland. De landbouwers
zorgen voor het professioneel ecologisch verbouwen van
het voedsel. De consumenten zorgen voor een vaste afname
van Pomonaproducten. Dit duurzaam voedselsysteem bereikt
men door ecologisch en economisch herstellend te werken.
Dit houdt in dat het koolstofgehalte en de biodiversiteit
verhogen tijdens het oogsten van de gronden. Economisch
betekent het dat er een faire prijs betaald wordt voor de
producten van de boer.
Burgers en boeren nemen samen juridische en financiële
verantwoordelijkheid voor de goede werking.
Volgende principes staan centraal:
• ‘eerlijk’: voor de boer, de consument en de grond / de
omgeving;
• ‘ecologisch’: boslandbouw (‘agroforestry’), met respect voor
mens, dier en natuur. Er wordt gewerkt op een natuurlijke
manier zonder pesticiden of kunstmeststoffen en met
biologisch zaai- en plantgoed;
• ‘seizoensgebonden’: eten wat er op dat moment
oogstklaar is op de akkers;
• ‘lokaal’: vooral in het Waasland;
• ‘van boer tot bord’: rechtstreeks van de akker naar de
afhaalpunten in het Waasland.
Meer info: www.pomonacoop.be
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Nieuw in 2022:
vraag je kansenpas digitaal aan
Vanaf januari kan elke inwoner die daar recht op heeft zijn of haar kansenpas van de stad Sint-Niklaas
aanvragen of vernieuwen. Dat kan in de deelgemeentehuizen en aan de balie in het welzijnshuis, waar
je de nieuwe kansenpas 2022 dan meteen meeneemt. Maar voortaan kan je de kansenpas ook digitaal
aanvragen via de website van de stad. Binnen de vijf dagen valt die in de brievenbus.
WAT IS DE KANSENPAS?

DIGITAAL VERNIEUWEN

De kansenpas biedt je tal van voordelen, niet enkel
voor jezelf maar meteen voor al je gezinsleden. Je gaat
ermee voordelig naar een evenement in de stad, naar
een museum, een theatervoorstelling, de bioscoop … naar
zowat alle activiteiten die in Sint-Niklaas plaatsvinden.
Je gaat er bovendien zeer goedkoop mee uit eten in het
buurtrestaurant De Variant in de Lamstraat. Met een
kansenpas kan je ook een vrijetijdsattest krijgen. Je betaalt
dan nog slechts een prikje voor het lidmaatschap en de
activiteiten bij een jeugd-, sport- of culturele vereniging.

Wie al een kansenpas heeft, moet die jaarlijks vernieuwen.
Dat kan vanaf januari 2022 aan de balie in het welzijnshuis
van Sint-Niklaas en in de deelgemeentehuizen. Nieuw is dat
je dat vanaf dit jaar voor het eerst ook digitaal kan via www.
sint-niklaas.be/form/kansenpas. Binnen de vijf werkdagen
ontvang je de kansenpas per post thuis.

VOOR WIE IS EEN KANSENPAS?
Elke inwoner van Sint-Niklaas met een verhoogde
tegemoetkoming bij de mutualiteit heeft recht op een
kansenpas. Ook mensen met een leefloon, mensen die
in schuldbemiddeling zijn en mensen met een hoge
schuldenlast krijgen een kansenpas.
Heb je nog geen kansenpas en denk je daar recht op
te hebben, aarzel dan niet en vraag hem digitaal aan
of ga langs in het welzijnshuis van Sint-Niklaas in de
Abingdonstraat 99. Neem zeker jouw identiteitskaart en die
van al je gezinsleden mee. Aan de balie kijken ze voor jou
alles na. Je neemt jouw kansenpas en die van je gezinsleden
meteen mee.

CONTACT
Welzijnhuis Sint-Niklaas
Abingdonstraat 99
Maandag van 8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur
Gemeentehuis Belsele
Zaterdag 5 februari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis Sinaai
Zaterdag 12 februari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis Nieuwkerken
Zaterdag 19 februari van 9 tot 12 uur
www.sint-niklaas.be/form/kansenpas
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KORT
IEDEREEN WELKOM IN DE DIGIPUNTEN
De digipunten in onze stad hebben hun start niet
gemist. De eerste twee maanden na de lancering
in september kregen ruim 300 inwoners er hulp en
begeleiding. De vragen die we het meeste kregen,
gingen over het Covid Safe Ticket en de installatie van
de itsme-app.
Intussen ging er ook een vijfde digipunt open in buurthuis
Herleving. Dit zijn alle digipunten met de openingsuren:
• Digipunt bibliotheek: dinsdag-vrijdag 10 – 18 uur,
zondag 10 – 12.30 uur.
• Digipunt welzijnshuis: dinsdag 15 – 18 uur, woensdag
9 – 12 uur, donderdag-vrijdag 13.30 – 16.30 uur.
• Digipunt De Variant / ’t Lammeken: maandag 12.45 – 16 uur.
• Digipunt buurthuis Herleving: woensdag 10 – 12 uur.
• Digipunt kringwinkel Den Azalee: woensdag 14 – 17 uur.

In de digipunten is iedereen welkom voor gratis hulp en
uitleg. We helpen je vooruit en geven handige tips. Maak een
afspraak via 0471 24 58 82, via digipunt@sint-niklaas.be of
via de balies van het stadhuis en het welzijnshuis. Dan staat
er iemand klaar om je te helpen.
De brochure ‘Digitaal mee’ is een handige gids met
een overzicht van het digitale aanbod van zowel het
stadsbestuur als van verschillende partners. De publicatie
is verkrijgbaar in de voornaamste stadsgebouwen. We
versturen ze ook gratis op aanvraag: tel. 03 778 30 00.

DUO FOR A JOB IN HET WAASLAND?
’T WERKT! WORD NU MENTOR!
De stad Sint-Niklaas slaat de handen in elkaar met
buurgemeenten Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Temse en
Waasmunster om Oost-Vlaamse steunjongeren met een
migratieachtergrond naar werk te begeleiden. De naam
van dit project: ’t WERKT! En hoe zorgen we ervoor dat
het werkt? Door de werkzoekende jongere een duo te
laten vormen met een persoonlijke mentor met jarenlange
werkervaring.
Voor dit project werken we samen met de vzw DUO for a JOB.
Zij hebben al jarenlange ervaring met deze manier van werken.
Maar daarnaast hebben we ook de Sint-Niklazenaar nodig!
Ben jij ouder dan 50 en heb jij zin en tijd om met jouw
ervaring en kennis jongeren te helpen? Word dan mentor
door je in te schrijven voor de eerstvolgende infosessie voor
mentoren via www.duoforajob.be/nl/word-mentor.
Om vrijwillige mentor te worden:
• ben je 50-plusser,
• ben je 2 tot 3 uur per week beschikbaar gedurende 6
maanden,
• heb je werkervaring (maar er is geen coachingservaring
vereist).

Met dit project kan de jongere beroep doen op de ervaring
en steun van de mentor, kan zijn/haar kennis van het
Nederlands bijgeschaafd worden en wordt zijn/haar netwerk
vergroot. Maar ook voor de mentor is het een verrijkende
ervaring. De mentor kan zich maatschappelijk engageren,
waardevolle ervaring doorgeven en werken aan een nieuw
sociaal netwerk.
Hopelijk word jij onze nieuwe mentor en maak je samen met
ons van dit project een succes. Want geloof ons: ’t WERKT!
Nog vragen? Mail oostvlaanderen@duoforajob.be of tuur.
frencken@sint-niklaas.be, bel naar 09 278 29 28 of ga naar
de website www.duoforajob.be.
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NAAR SCHOOL IN SINT- NIKLAAS
OPENSCHOOLDAGEN

Maandag 7 en dinsdag 8 februari 2022 om 9, 10.30 en 13.45 uur
Deelnemende scholen organiseren maximum drie
rondleidingen per dag. Je kan dus drie scholen bezoeken op
één dag. Deelnemen is gratis maar Inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan tot en met vrijdag 14 januari 2022. Meer informatie
en inschrijven via www.sint-niklaas.be/schooldichtbij
2 . Je kind digitaal aanmelden
Via www.naarschoolinsintniklaas.be tussen woensdag
9 februari om 9 uur en woensdag 9 maart 2022 om 11 uur.

Is jouw kindje geboren in 2020?

Het lijkt nog vroeg. Toch is het nu al tijd om een school te
kiezen en in te schrijven. Volg deze drie belangrijke stappen.
1. Een school in de buurt kiezen
Het project School Dichtbij helpt ouders om scholen
in de buurt te leren kennen. Schrijf je in voor de
openschooldagen en bezoek de scholen tijdens de lesuren.

3 . Je kind inschrijven na de aanmelding
Meer info of vragen?
flore.deruysscher@sint-niklaas.be, gsm 0470 400 430.

WORD ONTHAALOUDER BIJ DE STAD!
Heb je een groot hart voor baby’s, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je
dat liefst in jouw (t)huis? Dan is gezinsopvang vast iets voor jou.
Als onthaalouder kan je bij je thuis maximum 8 kinderen gelijktijdig opvangen. Je kan kiezen voor opvang van baby’s
en peuters van 0 tot 3 jaar en/of buitenschoolse opvang van kinderen van 3 tot 12 jaar (voor- en na schooltijd, tijdens
vakanties…).
Is je woning groot genoeg en wil je liever samenwerken met een collega-onthaalouder, dat kan als samenwerkende
onthaalouder. Je kan dan tot maximum 18 kinderen gelijktijdig opvangen.
Het stadsbestuur begeleidt en ondersteunt jou daarbij.
Alle info vind je op www.sint-niklaas.be/opvanggezinnen
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OPROEP:
denk mee na over de stad van morgen!
Met de opmaak van haar ruimtelijk beleidsplan kiest Sint-Niklaas voluit voor een groene, gezonde en
levendige stad. Dat doen we door de open ruimte te beschermen. Door anders te bouwen. Door winkels,
scholen en zorg op een boogscheut te voorzien. En met bomen, parken en water dicht bij jou in de buurt.
De opmaak van het ruimtelijk beleidsplan zal drie jaar duren. In de loop van het proces voorzien we een aantal brede
participatiemomenten waarop iedereen zijn ideeën en bedenkingen met ons kan delen. Daarnaast willen we met een aantal
Sint-Niklazenaars dieper op een aantal thema’s ingaan.

• Wil je graag meedenken over waar en hoe we best plaats voor winkels, scholen, bedrijven, groen, landbouw enz. voorzien?
• Kan je goed luisteren en sta jij open voor nieuwe ideeën?
• Vertegenwoordig jij een stem die we op gewone participatiemomenten niet vaak horen?
Stuur dan een mailtje vóór 1 februari 2022 naar ruimtelijkeplanning@sint-niklaas.be. Want ‘Samen maken we de stad van
morgen’. De eerste inspiratiesessie vindt plaats op dinsdag 22 februari 2022.

Bekendmaking openbaar onderzoek
onteigeningsplannen oostelijke tangent
Krachtens het besluit van 28 januari 2019 heeft de
Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare
werken de onteigeningsplannen voor de realisatie van
de oostelijke tangent tussen R42 en E17 voorlopig
vastgesteld. Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit
onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen
dat loopt van 1 februari 2022 tot en met 3 maart 2022.
De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit
liggen ter inzage in het stadhuis van Sint-Niklaas,
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas en in het gemeentehuis
van Temse, Frans Boelplein 1, 9140 Temse.
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De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de
website van het Agentschap Wegen en Verkeer,
www.wegenenverkeer.be/bekendmaking en via de websites
www.sint-niklaas.be en www.temse.be
Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren
kunnen tot uiterlijk 3 maart 2022 ingediend worden via een
aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen
en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de
stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of aan de
gemeente Temse, Frans Boelplein 1, 9140 Temse.

Nieuwe fase wijkcirculatieplan met
verkeersfilters in Breedstraat en
Goudenregenlaan
Op 1 januari gingen de verkeersfilters, die gecontroleerd worden door slimme camera’s, in werking in
de Goudenregenlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Hogenakkerstraat, en in de Breedstraat, ter
hoogte van het kruispunt met de Magnolialaan. Daarnaast werden de nieuw aangelegde Collegestraat
en de Kroonmolenstraat autoluw. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het wijkcirculatieplan
met de bedoeling de verkeersleefbaarheid in onze binnenstad te verhogen.
AUTOLUWE ZONES EN VOETGANGERSGEBIED IN
DE STADSKERN

doelgroepen, zoals zorgverstrekkers, veiligheidsdiensten,
afvalophalers en nutsbedrijven. De aanvraag gebeurt online
via www.sint-niklaas.be/doorrijvergunning.

In de stadskern van Sint-Niklaas zijn er twee autoluwe
zones (Kroonmolenstraat en Collegestraat) en twee
voetgangersgebieden (Stationsstraat en Nieuwstraat). Sinds
1 januari wordt de toegang tot deze straten gecontroleerd
met camera’s voor automatische nummerplaatherkenning
(ANPR).

Firma’s die in de woonstraten een opdracht hebben en
bezoekers van de bewoners moeten de juiste invalsweg
gebruiken en kunnen daardoor de verkeersfilter mijden. Het
is niet de bedoeling dat zij een doorrijvergunning aanvragen.

Voor de bewoners van de betrokken straten verandert er in
feite niets. De nummerplaat van het voertuig, waarvoor ze
nu een bewonerskaart hebben, wordt rechtstreeks overgezet
naar de databank van de slimme camera’s.

De bewoners van de straten in de verschillende zones
kregen in november een brief en infobrochure in de
brievenbus. Alle informatie, met onder meer kaartjes over
de bereikbaarheid van AZ Nikolaas en de bereikbaarheid
van de woonstraten via de juiste invalsweg, is te vinden op
www.sint-niklaas.be/doorrijvergunning. Je kan voor meer
informatie ook terecht op het nummer 03 778 30 00.

VERKEERSFILTERS
VANAF 1 JANUARI 2022

EEN VERKEERSFILTER IN DE BREEDSTRAAT EN
IN DE GOUDENREGENLAAN
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Vanuit de visie van het wijkcirculatieplan is het de bedoeling
dat woonwijken bereikt worden via de juiste invalsweg.
Voor de woonstraten in de omgeving van de Lindenstraat
en de Breedstraat en in de Priesteragiewijk is dat ofwel
de Antwerpse Steenweg ofwel het Glycinenplein. Om het
gebruik van de juiste invalsweg af te dwingen, activeerden
wij op 1 januari twee verkeersfilters. De doorgang wordt nu
gecontroleerd met slimme camera’s.
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Met de slimme camera’s zijn er geen badges of
bewonerskaarten meer nodig. Daardoor zijn de soms
hinderlijke verzinkbare paaltjes uit de publieke ruimte
verdwenen. De camera’s zijn ook minder gevoelig voor
defecten en dus betrouwbaarder.

INFORMATIE
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De bewoners van de woonstraten in de omgeving van de
verkeerfilters kunnen een vergunning bekomen om door
de filter te rijden. Dat geldt ook voor enkele specifieke

Kla

Daardoor zal er geen sluipverkeer meer mogelijk zijn in de
Lindenstraat en Breedstraat en wordt het ook veiliger en
aangenamer voor fietsers en voetgangers.

LEGENDE:
= verkeersfilter
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FIER OP SINT-NIKLAAS
En of we fier zijn op Sint-Niklaas! Wie de magische droomwandeling deed de afgelopen weken, maakte
alvast kennis met een aantal inwoners die hún droom waarmaakten. Onze stad barst van talent, van
energie en creativiteit. Hieronder staan enkele toppers uit onze stad.

Wil je meer vernemen over wat ze bereikt hebben? Ben jij ook fier op iets of iemand uit Sint-Niklaas?
Bezoek dan deze website: www.sint-niklaas.be/fier

