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Zwembad De Watermolen
Parel van het Sportkringpark
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Zwembad De Watermolen,
parel van het Sportkringpark
Innovatief zwemcomplex opent de deuren in 2024
De terreinen van het vroegere sport- en recreatiepark Puyenbeke in de Watermolenstraat worden de
volgende jaren omgetoverd tot het Sportkringpark, een groene oase waarin sport en spel centraal
staan. Na een jarenlange voorbereiding heeft de stad nu een akkoord met de Groep Sportoase om hier
een zwemcomplex te bouwen op maat van onze stad, met een knipoog naar het verleden, maar vooral
de blik op de toekomst gericht. De Watermolen wordt een groots zwemcomplex, dat qua grootte en
faciliteiten amper zijn gelijke kent in België.
EEN SPECTACULAIR PROGRAMMA
Een belangrijke drijfveer voor de bouw van het nieuwe
zwembad was een tekort aan zwemwater in onze stad. De
vele individuele bezoekers, zwemclubs en scholen konden
niet meer in Sinbad terecht, en al zeker niet wanneer dat het
best paste voor hen. Met de realisatie van De Watermolen
verdrievoudigt de capaciteit van het zwembadwater.
Eindelijk zullen de sportzwemmers, de zwemclubs en de
recreatieve zwemmers hier op hetzelfde moment kunnen
zwemmen.
Meer bepaald kan je in het zwemcomplex terecht voor:
• 50 m sportbad (50x25 meter) met daarin:
› een beweegbare bodem (23x8 m)
› een beweegbare wand in 2 delen die het sportbad
kan opdelen in een bad van 23 m en één van 25 m
• ruime tribune
• innovatieve recreatiezone met een wateroppervlakte
van 900 m² die onder meer bestaat uit:
› babypool in een beschermde omgeving
› sprayzone met extra speelelementen
› activiteitentoren
› golfslagbad met tegelijk golven voor tieners, kids
én de allerkleinsten
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• multifunctioneel doelgroepenbad 25x12,5 m
• glijbanencomplex met vier grote spectaculaire
glijbanen, waaronder de ‘Watermill Slide’, die verwijst
naar de watermolen die ooit op deze plaats stond
• wellnesszone met een Finse sauna, een bio-sauna en
een zoutblokkensauna
• cafetaria
• fitness
• opsplitsbare polyvalente zaal van 300 m².

EEN TOEKOMSTGERICHT GEBOUW
Een zwembad verbruikt veel energie. Dat is ook normaal,
doordat het water een constante temperatuur moet hebben
en het binnenin het gebouw comfortabel warm moet zijn.
Met de stijgende energiekosten en de belasting op het
klimaat was het zwembadgebouw van Sinbad veruit het
duurste en meest energieverslindende stadsgebouw.
In de Groep Sportoase heeft de stad een goede partner
gevonden om het tij te keren. Sportoase bouwde in andere
gemeenten al vaker duurzame gebouwen, maar samen met
Sint-Niklaas wil men nog een stapje verder gaan en een
gebouw zetten dat volledig op herbruikbare energie zal
draaien. Dit doen we door:

• een volledig gasloos gebouw te realiseren: in plaats
van gas gebruiken we riothermie (een innovatieve
technologie, in samenwerking met Aquafin, om warmte
uit het rioolwater te halen). Doordat de grootste
afvalwatercollector van de stad vlak naast het gebouw
passeert, was dit een gedroomde combinatie;
• chloorarme waterbehandeling;
• maximaal hergebruik van water door de recuperatie
van regenwater en de gedeeltelijke zuivering van
afvalwater;
• voor de inrichting van de ruimtes hanteerde men
een specifieke duurzaamheidsnorm die door de stad
opgelegd werd (GRO).

PERFECT BEREIKBAAR
Een troef van de locatie in het Sportkringpark is de goede
bereikbaarheid, doordat het aan de rand van de stadskern
ligt. Voetgangers en fietsers zullen verrast zijn doordat het
zwembad via het park op een veilige manier te bereiken is.
We zetten volop in op deze duurzame mobiliteitsvormen,
door een overdekte fietsenstalling voor meer dan 200
fietsen en een hoppinpunt (mobipunt) vlakbij de ingang: hier
zal ook De Lijn een bushalte voorzien. Voor wie toch met
de wagen komt, voorzien we een ruime gratis en natuurlijk
ingerichte parking voor 300 wagens, die ook dienst doet als
buurtparking en ten behoeve van de school.

EEN AANGENAAM KADER
Het zwembad is de toegangspoort tot het achterliggende
Sportkringpark, dat tegelijkertijd zal worden aangelegd.
Een avontuurlijke klim- en klauterspeeltuin, een openbare
waterspeeltuin en een terras van de cafetaria met zicht op
het sport- en recreatiepark, vormen een mooie overgang
tussen het zwembad en het Sportkringpark.

In het park blijft er ruimte voor voetbal, baseball, BMX en
scouts, de verenigingen die er nu al een werking hebben.
Daarnaast voorzien we nog veel andere mogelijkheden voor
de individuele sporter, maar dat plan wordt momenteel
nog verder uitgewerkt. In combinatie met het terug
openleggen van de ingebuisde Molenbeek krijgen we hier
een groenblauwe ader die tot diep in het stadsweefsel
doordringt, precies zoals beschreven in het lobbenstadmodel
van de stad.

KOSTPRIJS
Het zwembad wordt gerealiseerd via een publiekprivate samenwerking, waarbij Sportoase het gebouw
ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en exploiteert
gedurende een periode van 30 jaar. Sportoase investeert
ca. 35 miljoen EUR in het zwembadgebouw en 2
miljoen EUR in de omgevingsaanleg. Via een jaarlijkse
beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase draagt de stad
bij in de kosten.
Op die manier betaalt de Sint-Niklazenaar die alleen
gebruikmaakt van het sportbad amper meer dan het tarief
vandaag: 4 EUR per zwembeurt, en wie een 10-beurtenkaart
koopt betaalt zelfs maar evenveel dan vandaag in Sinbad
(3 EUR per zwembeurt). Kansenpashouders betalen de
helft van het tarief. Wie ook het recreatiebad wil gebruiken
betaalt uiteraard meer, met een kostprijs die vergelijkbaar
zal zijn met andere soortgelijke zwembaden.
Dankzij zijn unieke gezondheidsconcept en belevingsaanbod,
goeide Sportoase in de afgelopen 15 jaar uit tot de
marktleider in de sector.
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Vallen? Da’s niets voor ons!
Iedereen maakt wel eens een valpartij mee. Vaak zonder gevolgen. Soms toch met ernstige gevolgen.
We zijn ons allemaal bewust van de gevaren van vallen, maar zijn we ons bewust van onze eigen
gewoontes?
Van 1 tot en met 30 april nemen de dienstencentra in Sint-Niklaas
de tijd om samen met jou valpreventie onder de loep te nemen. In en
rond het dienstencentrum krijg je aan de hand van allerlei oefeningen,
stellingen, vragen en antwoorden over valpreventie de kans om te
weten waar de valgevaren schuilen en hoe je deze kan vermijden.
Een fit-o-meter, een cluedo-wandeling, een informatiemoment…
het zijn maar enkele voorbeelden van hoe de dienstencentra het
thema valpreventie voor iedereen toegankelijk maken. We sluiten elk
moment af met een aandenken, zodat de kennis die je hebt opgedaan,
niet verloren gaat.
Hou onze website en onze kalender in het oog. We hopen je te zien in
één van onze dienstencentra!
www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra

Ga je graag om met mensen? Start binnenkort met de
opleiding logistieke hulp/zorgkundige
Je bent werkzoekende en je overweegt een carrière-switch. Je zorgt graag voor anderen en je legt vlot
contact met mensen van alle leeftijden. Je doet graag het huishouden en helpt graag een handje. Dan
is onze opleiding logistieke hulp of zorgkundige iets voor jou.
Je hoeft geen voorkennis te hebben en je leeftijd speelt helemaal geen rol. Deze
dagopleiding is volledig gratis in samenwerking met de VDAB en duurt één jaar. De
opleiding is een mix van theorie en praktijk met stages. Met je attest heb je vlotte kansen
op tewerkstelling in de thuiszorg, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra... Misschien
word je wel één van onze medewerkers bij Zorgpunt Waasland! Onze volgende opleiding
start op maandag 2 mei 2022.
Welkom op onze infomomenten:
• Woensdag 16 maart om 9 uur in ‘t Punt, Lamstraat 23, Sint-Niklaas
• Dinsdag 12 april om 9 uur in ‘t Punt, Lamstraat 23, Sint-Niklaas
Vooraf inschrijven bij ’t Punt, bel 03 778 55 55 of mail naar kathleen.christiaens@zpw.be.
www.zorgpuntwaasland.be/hulp-en-zorg-aan-huis/opleiding-logistieke-hulpzorgkundige/
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Jaaroverzicht Sint-Niklaas 2021

Een jaar vol goede
moed
Op weg naar een
nieuw gebouw voor
de Bib en het Huis
van het Kind
De Bib en het Huis van het Kind plannen in 2026
samen te verhuizen naar een nieuw gebouw op het
Hendrik Heymanplein. Omdat het stadsbestuur wil
dat iedereen zich thuis kan voelen in dit gebouw,
hebben wij eind vorig jaar een brede bevraging
opgezet. De inbreng van de bewoners is nu in
kaart gebracht en gaat richting ontwerpers.
Van september tot november 2021 liep er in de stad een
participatietraject over Hendrik, de nieuwbouw voor de Bib
en het Huis van het Kind. Bewoners en bezoekers werden
uitgenodigd om hun verwachtingen over het nieuwe
gebouw door te geven en om na te denken over mogelijke
uitdagingen. Deze inzichten zijn belangrijk voor de ontwerpers
van het gebouw.

Het jaar 2021 ging hoopvol van start, want het vaccin
leek ons een snelle en efficiënte uitweg te bieden uit een
maandenlange gezondheidscrisis. Na de zomer kwam snel
het besef dat het virus zich niet gewonnen gaf, waarop we
de vaccinatiecampagne onafgebroken hebben voortgezet.
Tijdens de crisis nam Sint-Niklaas enkele keren opnieuw
de draad op. Vol goede moed gingen inwoners en diensten
telkens opnieuw aan de slag. Het stadsleven bloeide weer
op, althans binnen de mogelijkheden van de maatregelen. De
Vredefeesten ‘Gezellig Anders’ konden op veel bijval rekenen.
Ook Hooverphonic, ‘Stad van de Sint’ en de winteractiviteiten
lieten de pandemie heel even vervagen.
Intussen lag de ‘stad van morgen’ overal op de tekentafels.
We maakten kennis met Cocon, Hendrik, Project 33,
Sportkringpark en de plannen voor de nieuwe Grote Markt.
Met ruim honderd mooie beelden leidt het jaaroverzicht
2021 je door het leven van de dynamische, warme, kleurrijke
en innovatieve stad Sint-Niklaas.
De brochure is vanaf 15 maart gratis te verkrijgen in de
voornaamste stadsgebouwen. Je kan ook een exemplaar
aanvragen via communicatie@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 00.
Meer info: www.sint-niklaas.be/2021.

Alle inwoners en geïnteresseerden kregen de kans om online
of op papier de enquête over Hendrik in te vullen. Daarnaast
werd met verschillende doelgroepen, zoals jongeren, senioren
en mensen in een kwetsbare situatie in gesprek gegaan.
In november vonden er ook twee stadsgesprekken plaats
over het nieuwe gebouw. Meer dan 500 mensen hebben
deelgenomen aan dit participatietraject.
De raadpleging bracht heel wat waardevolle inzichten naar
voor. Het is duidelijk dat toegankelijkheid en een goed
onthaal voorop moet staan in het nieuwe gebouw. Daarnaast
hechten de gebruikers ook belang aan een duurzaam gebouw
dat openheid uitstraalt, met veel natuurlijk licht, groen en
flexibele ruimtes. Wat de activiteiten in het gebouw betreft
vindt men het belangrijk dat er ruimte is voor ongedwongen
ontmoeting, maar ook voor geplande activiteiten die gericht
zijn op leren of cultuurbeleving. Een aandachtspunt daarbij
is dat er ook stille plekken moeten voorzien worden, naast
private ruimtes.
Alle resultaten van het participatietraject en meer info over
de verdere stappen op weg naar het nieuwe gebouw vind je
op www.sint-niklaas.be/hendrik.
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Iedereen mee!
Nieuwe subsidies voor projecten en activiteiten ‘Iedereen Mee’
Wil jouw vereniging of organisatie graag meer rond
diversiteit en inclusie werken? Dan hebben wij goed
nieuws voor jou, want vanaf maart 2022 kun je hiervoor
een subsidie krijgen. Met deze subsidie wil het stadsbestuur
activiteiten en projecten van organisaties en verenigingen
ondersteunen, die aansluiten bij de thema’s uit het
diversiteitsprogramma en het lokaal armoedeplan. Samen
gaat het om ons strategisch programma ‘Iedereen Mee’.
Zo werken we samen aan een inclusieve stad waar iedereen
gelijke kansen heeft en zich thuis voelt. Als je dus een
project wil organiseren rond één van onderstaande thema’s,
kan je misschien wel beroep doen op deze subsidies:
• integrale toegankelijkheid;
• inclusieve beeldvorming;
• participatie;
• strijd tegen racisme en discriminatie;
• sociale cohesie
• armoede
Meer info over deze subsidies vind je op www.sint-niklaas.
be/iedereenmee. Je kan ook contact opnemen met de
diensten via diversiteit@sint-niklaas.be of 03 778 66 66.

Ken je de European Disability Card al?
van 50%. Ook in Siniscoop krijg je een korting. Bekijk het
aanbod in Sint-Niklaas op www.sint-niklaas.be/EDC. De kaart
dient ook om aan te tonen dat je in België erkend bent als
persoon met een beperking.

HOE VRAAG JE EEN EUROPESE HANDICAPKAART AAN?

Heb je een beperking? Ken jij de Europese handicapkaart
of de European Disability Card (EDC) al? Vraag snel gratis
deze kaart aan! Net zoals in verschillende andere steden
krijg je ook in Sint-Niklaas tal van voordelen en kortingen.
Zo kan je bijvoorbeeld gratis met je begeleider naar het
SteM, Mercatormuseum of de Salons. Bij een zwembeurt in
het Sinbad of een bezoekje aan De Ster krijg je een korting

6

Je kan een European Disability Card niet aanvragen bij
de stadsdiensten, maar wel bij de instantie waar je een
erkenning hebt als persoon met een beperking. Als je erkend
bent als persoon met een beperking door het VAPH kan je de
kaart aanvragen via het digitale loket www.mijnvaph.be. Heb
je geen erkenning door het VAPH? Dan kun je nagaan via
de website of je recht hebt op de European Disability Card
(EDC). Aanvraagformulier invullen via www.eudisabilitycard.
be of per brief naar: FOD Sociale Zekerheid – DGPH,
Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.
Meer info: www.eudisabilitycard.be.

Vraag tijdig een toelating aan bij elke
inname van het openbaar domein
Ga je verhuizen met een verhuiswagen of verhuislift? Laat je iets groots leveren met een vrachtwagen?
Ga je (ver)bouwen en moet je een werfvoertuig of bouwmaterialen kwijt? Moet je voor deze activiteiten
het voetpad, parkeervak of de rijbaan innemen? Dan heb je een toelating nodig van het stadsbestuur.
INNAME OPENBAAR DOMEIN

TERMIJN

Voor elke inname van het openbaar domein heb je een
toelating van het stadsbestuur nodig. Je krijgt met deze
vergunning de toestemming om een afgesproken deel van het
openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen.
Je kan deze vergunning online aanvragen via www.sintniklaas.be/innameopenbaardomein

Vraag je vergunning
(met of zonder
parkeerverbodsborden) ruim
op voorhand aan. Afhankelijk
van de aanvraag gelden er
verschillende termijnen.
Voor een verhuis of levering
is dat drie dagen. Andere
innames, zoals het plaatsen
van een stelling, container of
ladderlift, moet je vier dagen
op voorhand aanvragen.

VERKEERSBORDEN
Aan je toelating voor 'inname openbaar domein' wordt steeds
een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin staat welke
verkeersborden je moet plaatsen. Het is immers wettelijk
verplicht om bij een inname van het openbaar domein de
juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle
weggebruikers te garanderen.
Ben je een particulier en heb je borden nodig voor een
parkeerverbod voor een verhuis of levering? Dan kan je bij de
aanvraag van je vergunning ook borden reserveren bij de stad.
Parkeerborden kunnen afgehaald worden in het techniekhuis/
afhaalloket, Industriepark-Noord 4. Je kan voor de aanvraag
inname openbaar domein ook terecht aan het loket van de
mobiliteitswinkel in het stadhuis. Maak daarvoor een afspraak
via tel. 03 778 33 21.

Als je parkeerverbodsborden
plaatst en er staan op dat
moment wagens geparkeerd,
dan geef je de nummerplaten
van deze auto's door via
het onlineformulier in de
website.

Meer info: www.sint-niklaas.be/innnameopenbaardomein

Een job bij de politie,
iets voor jou ?
www.politie.sint-niklaas.be
PS_adv A5 aflopend.indd 1
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Nutswerken leiden rioproject in voor zuivering
afvalwater van 900 inwoners van Sinaai
Na de zomer gaan in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken van start. Het gaat om een traject
van ruim 5 km. Door hun schaalgrootte en impact zullen de werken het uitzicht van het westelijk deel van
Sinaai aanzienlijk verbeteren. Vanaf maandag 14 maart vernieuwen de nutsmaatschappijen alle leidingen,
ter voorbereiding van het rioproject. Om de zachte weggebruikers en de kwetsbare landelijke wegen
te beschermen, zal het doorgaand verkeer tussen Sinaai en Eksaarde/Klein-Sinaai geweerd worden via
slagbomen aan de Sinaaibrug en de Koebrug, vanaf maandag 14 maart tot einde 2023.
HET PROJECT

VERKEERSSITUATIE

Het rioproject Zwaanaarde omvat de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel, de volledige heraanleg van de
bovengrond en de vernieuwing van de nutsleidingen.
Dit is het tracé van de werken: Zwaanaardestraat Keizerstraat - Leebrugstraat - Weimanstraat (deel tot aan
de Fondatiebeek) - deel van Wapenaarteinde, Hellestraat,
Heirstraat en Leestraat.

Openbare werken van deze omvang hebben een grote
impact op de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid,
in het bijzonder in de landelijke straten rond de
projectzone. Deze wegen zijn smal, worden veel gebruikt
door zachte weggebruikers en hebben kwetsbare bermen.

Het gaat om een omvangrijk project met een grote impact
op de waterzuivering in Sinaai. Afvalwater van ongeveer
900 inwoners (400 woningen) sluiten we aan op het
gescheiden rioleringsstelsel. De kostprijs van het project
wordt geraamd op 11,5 miljoen EUR, waarvan 7,8 miljoen
EUR wordt gedragen door de stad en 3,7 miljoen EUR door
Aquafin.

ZEVEN FASEN
De aannemer van de nutswerken werkt in zeven fasen om
de hinder zoveel mogelijk te beperken. De werken starten
op maandag 14 maart aan het kruispunt Zwaanaardestraat/
Zakstraat en schuiven geleidelijk op richting Eksaarde.
Het einde van de nutswerken is voorzien tegen de zomer
van 2023. Na de zomer van 2022 gaan gelijktijdig ook de
rioleringswerken van start. Tijdens de werken blijven de
handelszaken in de werfzone bereikbaar.

De ervaring met vorige werken in Sinaai (herleggen
kasseien Dries en rioproject Sinaaidorp) heeft uitgewezen
dat doorgaand verkeer in deze straten absoluut te
vermijden is. Na overleg met onder meer de scholen, de
dorpsraad en de handelaars, werd daarom beslist om het
doorgaand verkeer volledig buiten de omgeving van de
werfzone te houden.
Het verkeer tussen Eksaarde en Sinaai en tussen KleinSinaai en Sinaai, via de bruggen over de waterlopen,
wordt in beide rijrichtingen afgesloten met slagbomen.
Dit vanaf maandag 14 maart tot het einde van de nuts- en
rioleringswerken in de Keizerstraat en de Zwaanaardestraat
(tot eind 2023). Fietsers en voetgangers krijgen aan de
bruggen altijd vrije doorgang.
De nutswerken kunnen enkel op een vlotte en veilige
manier uitgevoerd worden door enkele rijrichting in te
voeren, van Sinaaidorp richting Eksaarde (gedurende de
nutswerken in de Zwaanaardestraat).
Meer info: www.sint-niklaas.be/zwaanaarde
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Open infomoment
‘Sint-Niklaas renoveert’
over energie
De goedkoopste energie is de energie die je
niet verbruikt! Ontdek op deze infoavond welke
ondersteuning jij kan krijgen om je woning
energiezuiniger én comfortabeler te maken.
Welke werken pak ik eerst aan bij de renovatie van mijn
woning? Is die offerte correct? Welke aannemer kies ik? Zijn
zonnepanelen nog wel een interessante investering? Welke
premies zijn er? Worstel jij ook met dergelijke vragen?
Houden deze of andere bekommernissen je tegen om je
woning te renoveren?
Zet nu de eerste stap! Kom naar
het open infomoment op woensdag
23 maart 2022 om 19.30 uur in de
Paterskerk, Truweelstraat 138. Het
stadsbestuur kan jou op weg helpen met goed advies en een
mogelijke begeleiding bij je renovatiewerken. Een degelijke
renovatie begint met een goed plan van aanpak. We bekijken
ook de verschillende financiële steunmaatregelen waarop
jij een beroep kan doen. Daarnaast zal Mega Watt Puur cv je
overtuigen waarom zonnepanelen nog steeds een zeer goede
investering zijn. Via hun groepsaankoop word je begeleid tot
aan de plaatsing en kan je genieten van een voordelige prijs.
Twijfel niet en kom langs, enkele eenvoudige tips kunnen
je al op weg helpen om je energieverbruik te verminderen.
Samen maken we je woning duurzaam en toekomstproof.
Schrijf je op voorhand in voor het infomoment via
www.sint-niklaas.be/renoveert.

Schrijf mee aan de toekomst van de circulaire
en sociale hub Cocon

In de Stadskroniek van januari kon je lezen over de
toekomstplannen van de terreinen Nobels-Peelman.
De stad creëert er een circulaire en sociale hub die
mee de economie van de toekomst gaat vormgeven en
ondersteunen. De overgang maken van de lineaire (afval)
economie naar de circulaire economie is immers een
grote uitdaging waar bedrijven, onderwijsinstellingen,
organisaties, steden en gemeenten en burgers voor staan.
Vlaanderen wil tegen 2050 heel anders met grondstoffen
omgaan: inzetten op herstel van producten, andere
businessmodellen ontwikkelen, bio-gebaseerde materialen
gebruiken, inzetten op herbestemming, recycling en
upcycling…
En jij kan hier mee vorm aan geven. Welke rol vind jij dat
Cocon moet spelen naar bedrijven toe? Hoe kan Cocon jouw
bedrijf ondersteunen in de stappen die je zet rond circulaire
economie? Welk mogelijkheden zie jij rond circulaire
economie in het verbinden van de onderwijswereld met de
ondernemerswereld? Welke kansen zie jij in Cocon voor de
buurt en voor verenigingen?
Wil je mee nadenken over de toekomst van Cocon, vul dan
zeker de digitale bevraging in.
Deze is te vinden op www.sint-niklaas.be/cocon of hou onze
sociale media in de gaten.
Cocon komt tot stand met de steun van:

De Ronde komt naar
Sint-Niklaas op zondag
3 april!
Op zondag 3 april staat de 106e Ronde van Vlaanderen
op het programma. Het parcours van de Vlaamse
wielerhoogmis, met een totale afstand van 250 km, loopt
opnieuw door onze stad. De renners worden in Sint-Niklaas
verwacht rond 11 uur. Volg de info over De Ronde in SintNiklaas op www.sint-niklaas.be
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Budget 2022:
het huishoudboekje van Sint-Niklaas
De gemeenteraad besprak eind december het budget voor 2022. Het gaat om een raming van
ontvangsten en uitgaven voor dit jaar. Maar hoe ziet het huishoudboekje van onze stad er in eigenlijk
uit? Deze grote lijnen helpen je op weg om inzicht te krijgen.
WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?
1. Van eigen inkomsten
De stad heeft eigen inkomsten uit belastingen en prestaties.
De gemeentelijke fiscaliteit kan onderverdeeld worden in
drie grote delen:
• de aanvullende personenbelasting (25.704.956 EUR);
• de opcentiemen op de onroerende voorheffing
(25.712.776 EUR);
• andere belastingen en retributies (15.600.133 EUR).
Aanvullende personenbelasting daalt met 1 %
Sinds 1 januari 2022 is de gemeentelijke aanvullende
personenbelasting (APB) in onze stad verlaagd van 8,5 naar
7,5 %, dit betekent voor de stad een minderontvangst van
afgerond 3.375.000 EUR. Op al je inkomsten waarvoor je
personenbelastingen betaalt zal je voortaan dus netto meer
overhouden. Je zal dit voor het eerst zien in de afrekening
die je in 2023 ontvangt. Door een zorgvuldig financieel
beheer zijn de stedelijke financiën kerngezond. Hierdoor
kunnen we niet alleen de projecten financieren die onze
stad nodig heeft, maar zal ook elke Sint-Niklazenaar dit
rechtstreeks voelen in zijn of haar portemonnee. Voor een
gemiddeld gezin loopt deze belastingverlaging al gauw op
tot 160 EUR op jaarbasis.
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De prestaties zorgen voor 9.844.526 EUR. Het betreft
hoofdzakelijk inkomsten uit verhuringen en concessies,
terugvorderingen van kosten voor prestaties die de stad
verricht heeft voor derden, toegangsgelden en vergoedingen.

2. Van de Vlaamse en de federale overheid
De Vlaamse overheid geeft in 2022 via het gemeentefonds
50.509.453 EUR aan de stad Sint-Niklaas. Daarnaast krijgt
de stad subsidies voor het onderwijs, de bibliotheek en
voor specifieke projecten zoals preventie en kansarmoede.
Ook voor de aanwerving van contractuele personeelsleden
ontvangt het stadsbestuur geld van de overheid. Al deze
subsidies zijn in totaal goed voor nog eens 11.893.990 EUR.

3. Uit dividenden
Dividenden zijn winstuitkeringen die de stad ontvangt
als aandeelhouder van een aantal ondernemingen, zoals
Intergem en Fingem. De inkomsten uit dividenden worden
voor 2022 geraamd op 2.724.109 EUR netto.

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
1. Personeel

3. Overdrachten

Bijna 52% van de uitgaven van de stad worden besteed aan
wedden, lonen, vergoedingen en andere personeelsuitgaven.
In totaal gaat het om een bedrag van 78.536.973 EUR.

2. Schuldenlast
Zoals vele bedrijven financiert de stad een groot deel
van haar investeringen met leningen. Bij investeringen
zijn de baten immers gespreid over een lange periode.
De schuldenuitgaven hebben enerzijds betrekking op
het aflossen van deze leningen en anderzijds op het
betalen van intresten. Om de schuldenlast in de hand
te houden werd voor de periode 2020-2025 een strikt
investeringsprogramma vastgelegd van afgerond 280
miljoen EUR. Het eigen stadsaandeel van de schulduitgaven
wordt voor 2022 geraamd op 18.525.791 EUR, of 11,5 % van
het totale budget.

UITGAVEN

Personeel 52%
Schuldenlast 11,5%
Overdrachten 23,21%
Werkingskosten 13,29

De belangrijkste overdracht is de werkingstoelage aan de
politiezone (13.627.646 EUR), Zorgpunt Waasland (8.556.033
EUR), de hulpverleningszone van de brandweer (6.100.621
EUR), MIWA (5.665.720 EUR). Andere overdrachten zijn
bijvoorbeeld het toekennen van leefloon en steunverlening
(OCMW), de stadspremies (o.a. bouw- en renovatiepremies)
en de toelagen aan kerkfabrieken en diverse verenigingen.

4. Werkingskosten
De werkingskosten werden begroot op 21.353.765 EUR
of 13,29 % van de totale uitgaven. Het gaat onder meer
om uitgaven voor energie, schoonmaak en onderhoud van
gebouwen, wegen en betaling van overheidsbelastingen.

INKOMSTEN

Eigen inkomsten 54%
Vlaamse en federale overheid 44%
Dividenten 2%
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KORT
KLIMAATSLIM EN NATUURVRIENDELIJK
TUINIEREN VOOR BEGINNERS
Tuinrangers geven gratis webinar

Geniet je van het gefluit van de vogels en het gezoem
van de bijtjes? En wil jij met jouw tuin bijdragen aan een
natuurvriendelijker Sint-Niklaas? Dan nodigen wij jou graag
uit voor een webinar van onze tuinrangers. Zij reiken je
enkele gemakkelijke tuintips aan. Dit zijn de data:
• donderdag 31 maart om 19.30 uur
• donderdag 21 april om 19.30 uur

SAMEN NAAR MOOOV 2022!
MOOOV is terug! Van donderdag 21 april tot en met zondag
1 mei kan je in de Siniscoop lekker achteruitzakken in een
cinemastoel en samen genieten van de beste kwaliteitsfilms
van over de hele wereld. Na twee jaar online kijken, kan het
nu beide! Je bent welkom in de bioscoop voor dé cinemaervaring en een glas achteraf in ons gezellig MOOOVcafé.
Vind je geen babysit, ben je minder mobiel of heb je
geen last van FOMO, kijk dan met gemak vanuit je zetel
thuis. Het wordt een filmspektakel vol plezier, ontroering,
verwondering, humor en een ruime blik op de wereld. Alle
info en programma via www.mooov.be.

Boek snel je plekje op www.tuinrangers.be/webinar.

Op safari in je eigen tuin

Nodig je liever een tuinranger uit in je tuin? Ook dat is
mogelijk. Onze tuinranger komt bij je langs voor een
leerrijke en toffe safari in je eigen tuin en gaat samen
met jou en je eventuele (klein)kinderen op zoek naar het
fascinerende ‘wildlife’ dat er kruipt, fladdert en bloeit.
Tegelijk krijg je advies op maat om je tuin met een paar
ingrepen natuurvriendelijker te maken. Zo kan je direct
aan de slag voor een tuin die bruist van het leven en beter
bestand is tegen droogte en hitte. Ons team van Tuinrangers
staat te popelen om langs te komen. Interesse? Geef je dan
op voor een tuinsafari via http://www.tuinrangers.be.

INTERNATIONALE VROUWENDAG 2022

Op dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In
Sint-Niklaas hebben we een mooie traditie opgebouwd rond
Internationale Vrouwendag, dankzij tal van verenigingen,
organisaties en stadsdiensten die jaarlijks rond de periode
van 8 maart vrouwenrechten op de kaart zetten met een
waaier aan activiteiten. Avansa geeft samen met o.a. het
Internationaal Comité op 5 maart de aftrap van het
programma met een verrassende wandeling van het
Stationsplein tot de Grote Markt. Ontdek het volledige
programma op www.sint-niklaas.be/vrouwendag2022 of in
de overzichtelijke brochure van de Internationale
Vrouwendag 2022, te vinden in de voornaamste
stadsgebouwen.

VELT WAASLAND IS KLIMAATHELD
Van 18 tot 25 september 2021 was Sint-Niklaas opnieuw
een van de meer dan 200 gemeentes die meededen aan de
Week van de Duurzame Gemeente. Deze keer 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 in deze Stadskroniek Velt
Waasland in de kijker.

Velt staat voor ‘Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren’. Dit is een vereniging voor al wie milieuvriendelijk
aan de slag wil in de tuin, de keuken, in het leven kortom. Al
bijna 50 jaar promoot deze organisatie gezond leven op het
ritme van de seizoenen en dit met respect voor de natuur.
Binnen het kader van duurzame ontwikkeling komt Velt op
voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig
productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven
en overheden.
Velt informeert over ecologisch tuinieren, ecologisch leven
en ecologisch koken door tal van publicaties (zowel het
tijdschrift ‘Seizoenen’ als boeken). Eveneens staat deze
organisatie klaar om workshops, lezingen en vormingen
te geven. Voor het brede publiek maar ook via een
scholenwerking.
Velt Waasland was een pionier toen het in 1973 werd
opgericht. Op dit moment zijn er 400 leden in het Waasland.
Meer info: https://www.velt.nu/
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GEEF JIJ OOK JOUW MENING OVER DE BIB?
De Bib Sint-Niklaas hecht veel belang aan jouw mening! We willen
weten waar we het goed doen, waar we kunnen verbeteren en hoe
we jouw bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken.
We vragen je dan ook graag om onze enquête in te vullen en ons zo
te helpen onze dienstverlening op punt te stellen. Je vindt ze op onze
website:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/publieksbevraging.
Of scan de QR-code en vul meteen in op smartphone of tablet! De
enquête is volledig anoniem en neemt zo’n 10 minuten van je tijd in
beslag. Om je te bedanken, redden we 1 m2 bedreigd regenwoud voor
elke ingevulde enquête. Bovendien maak je kans op
een van de Bongo-bonnen ter waarde van 250 EUR!
Je kan de enquête invullen tot en met 31 mei 2022.
Alvast bedankt voor je feedback!

MELDPUNT WOONPROBLEEM
Uithuiszettingen hebben ingrijpende gevolgen. Door problematische
woonsituaties sneller te detecteren wil het stadsbestuur vermijden dat
het zover komt. Daarom werd het meldpunt woonprobleem opgericht.
Het meldpunt is er voor huurders, verhuurders en professionals uit de
woonsector en heeft een brede werking.

Waarom een meldpunt?
Vanuit het welzijnshuis heeft het stadsbestuur een actieve werking
rond woonproblemen, zoals uithuiszettingen, burenruzies, problemen
met betalen van energiefacturen enz. Ondanks de uitgebouwde
dienstverlening blijven problematische woonsituaties nog te vaak
onder de radar, wat ernstige gevolgen kan hebben. Zo leiden procedures
bij het vredegerecht in Sint-Niklaas jaarlijks tot zo’n 70 effectieve
uithuiszettingen. Bij het overgrote deel is huurachterstand de oorzaak.
Met de oprichting van het meldpunt wonen wil het stadsbestuur de
dienstverlening rond woonproblemen beter bekend maken. Het doel
is sneller tussenbeide komen en bemiddelend optreden, vooraleer de
problemen leiden tot gerechtelijke stappen bij het vredegerecht.

Een brede werking
Het meldpunt woonprobleem bemiddelt niet alleen bij huurachterstand.
Verhuurders en huurders kunnen er ook terecht met allerlei problemen
van overlast, vervuiling, beschadiging, ruzie en dreigende begrenzing van
water, elektriciteit, gas … Een melding van een woonprobleem gebeurt bij
voorkeur online via www.sint-niklaas.be/woonprobleem, maar je kan ook
bellen naar de dienst in het welzijnshuis, tel. 03 778 66 66.
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Sint-Niklaas heeft eigen stadsmunt

Vanaf nu betalen we met Sengzen!
Met meer 6.500 actieve gebruikers, zette de Oh-kaart de voorbije drie jaar een puike prestatie neer. Het
is een sterke basis waar we vanaf midden maart verder mee aan de slag willen. Liefst van al samen met
jullie, want er zit immers nog zoveel meer in de Sint-Niklazenaars én in onze lokale economie. De Ohkaart is klaar om door te groeien naar een systeem van stadsmunten: Sengzen.
WAT ZIJN SENGZEN?

WAT KAN JE MET SENGZEN DOEN?

Sengzen zijn digitale munten met een échte waarde. Een
Sengs is 1 EUR aankoopbedrag waard bij de deelnemende
partners. Sengzen sparen en uitgeven, dat is een win voor
jou én voor de lokale economie. De naam voor de stadsmunt
werd door jullie zelf gekozen via een online stemming, met
meer dan 1.000 inzendingen.

Jouw verdiende Sengzen kan je nadien alleen in Sint-Niklaas
spenderen. Als betaalmiddel bij meer dan 125 deelnemende
lokale handelaars, maar ook bij verschillende stadsdiensten
zoals het cultuurcentrum, het museum, de bib, het zwembad,
etc. Met Sengzen koop en doe je dus wat je maar wil. Eén
Sengs is één euro waard. Vind alle huidige beloon- en
inruilmogelijkheden in de catalogus in de app of op de
webpagina.
Sengzen zijn waardebonnen en enkel te gebruiken bij
deelnemende partners.

HOE VERDIEN JE SENGZEN?
In het nieuwe systeem kan elke Sint-Niklazenaar die zijn
steentje bijdraagt aan het Sint-Niklaas van morgen Sengzen
verdienen bijvoorbeeld door lokaal te kopen, door zijn fiets
te laten graveren, door mee te doen met boomverdeelacties,
door actief deel te nemen aan participatietrajecten, door
langs te komen bij evenementen, etc. Jaarlijks zal de stad
op deze manier minstens 240.000 EUR rechtstreeks in de
lokale economie pompen en ook de handels- en horecazaken
dragen hun steentje bij. In de App en op www.sint-niklaas.
be/sengzen vind je vandaag al tal van spaarmogelijkheden.
In de loop van 2022 zullen deze verder uitgebreid worden.
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HOE ACTIVEER JE DE STADSMUNT?
Download nu de Sengzen-app in de Apple of Play store,
registreer je aan de hand van je mailadres, en kom langs
op het R-Oh-de loperweekend om je eerste Sengzen te
verdienen én uit te geven. Je vindt de handleiding op de
website. Hulp nodig? Maak een afspraak bij één van onze
Digipunten.

HOE GEBRUIK JE DE APPLICATIE?
Koop lokaal met euro’s of andere betaalmiddelen en
laat je persoonlijke QR-code via de app scannen door
de deelnemende handelaar. Zo krijg je een stukje van
je aankoopbedrag terug in Sengzen. Of laat je QR-code
scannen tijdens andere stadsactiviteiten en initiatieven.
Heb je voldoende munten verdiend? Gebruik ze als geldig
betaalmiddel om de handelaar te betalen!

WANNEER WORDT DE STADMUNT GELANCEERD?
Sparen en betalen met Sengzen kan vanaf 19-20 maart
tijdens het R-Oh-de Loperweekend. In de Stationsstraat
worden dit weekend ook vouchers uitgedeeld, waarmee je je
eerste Sengzen kan opladen op jouw account. Kom dus zeker
langs!
De stadsmunt is een initiatief van de stad Sint-Niklaas, in
samenwerking met Muntuit, Wisely en met de steun van
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de
Vlaamse overheid.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.sintniklaas.be/sengzen

Met de steun van EFRO, Europa, VLAIO en Provincie OostVlaanderen
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Vrijwiligers gevraagd

Wij willen jou!
Beste,
Het stadsbestuur zet in op een warme samenleving. Vrijwilligerswerk in onze stad is daarbij een speerpunt. Met
vrijwilligerswerk ontmoet je mensen uit je buurt, doe je nieuwe ervaringen op en maak je mee het verschil in onze stad.
Daarom kondigen we met veel trots de lancering aan van het vrijwilligersplatform van stad Sint-Niklaas, in samenwerking
met Give a day. Met dit digitale platform brengen we inwoners en verenigingen samen, voor een warmere stad.
Wil je zelf de handen eens uit de mouwen steken? Het was
nog nooit zo gemakkelijk.
Het platform heeft heel wat voordelen:

Surf naar www.giveaday.be/sint-niklaas of gebruik de QRcode op deze brief. Registreer je en vind je ideale plek om te
vrijwilligen.

• registreer gratis, eenvoudig en met respect voor de
privacy;
• duid je voorkeuren, interesses en locatie aan en de
vrijwilligersmatcher doet de rest. Je ontdekt op een
eenvoudige manier vrijwilligerswerk dat bij je past:
- in je eigen buurt;
- op basis van jouw interesses en vaardigheden;
- wanneer jij wil: af en toe of op regelmatige basis?
Jij beslist!
• eenmaal je de perfecte activiteit hebt gevonden, is het
heel simpel om je kandidaat te stellen;
• enkele klikken later kan je starten met de wereld te
verbeteren.

Geen computer of internet? Geen probleem. In één van onze
digipunten helpen we je verder (Bib, welzijnshuis, De Variant,
buurthuis Herleving, Kringwinkel Den Azalee). Maak hiervoor
een afspraak via 0471 24 58 82. Dan staat een medewerker
voor je klaar.
Ben je met je organisatie met werking in Sint-Niklaas op
zoek naar vrijwilligers? Maak dan een profiel aan op
www.giveaday.be/sint-niklaas en deel je vacatures.
Samen met jou maken we van Sint-Niklaas een nog warmere
stad!

Lieven Dehandschutter
burgemeester

