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Een jaar vol goede moed
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Met het beleid en de projecten 
die de stad uitvoert, werken 
we mee aan de realisatie 
van de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties. Deze 
zogenaamde SDG’s (‘sustainable 
development goals’) vormen een 
wereldwijd kader om te komen 
tot een duurzamere en socialere 
samenleving.
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Een jaar vol goede moed

Het jaar 2021 ging hoopvol van start, want het vaccin leek ons een snelle en 
efficiënte uitweg te bieden uit een maandenlange gezondheidscrisis. De 
inwoners van Sint-Niklaas meldden zich dan ook massaal aan in ’t Bau-
huis voor hun eerste en tweede prik. 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, ondernemers, verenigingen 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 en Sportkringpark. De plannen voor 
de nieuwe Grote Markt werden verder uitgetekend, de stadswinkel stond in 
de steigers en de eerste fase van de winkelwandellus liet ons al even proeven 
van de aangename stad op mensenmaat die eraan komt.

De ruim honderd beelden in deze brochure leiden je door het verrassend 
2021 van Sint-Niklaas. Het is vooral een sfeerbeeld met blikvangers, want het 
is onmogelijk om alles wat er gedurende een jaar leeft en beweegt in onze 
dynamische, warme, kleurrijke en innovatieve stad te vatten in één brochure.

Mogelijk heb je bij het doornemen van deze publicatie nog vragen bij een 
aantal thema’s. Bekijk dan zeker de meer uitgebreide, technische toelichting 
die je vindt op www.sint-niklaas.be/2021.

We wensen je veel kijk- en leesplezier!

Namens het stadsbestuur

Johan Verhulst    Lieven Dehandschutter
algemeen directeur   burgemeester
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100.000 prikken

2021 was het jaar van het 
coronavaccin. In het vroege voorjaar 
kreeg ’t Bau-huis in een recordtempo 
een complete ‘make-over’. De 
evenementenhal werd ingericht 
als vaccinatiecentrum voor de 
inwoners van Sint-Niklaas en Temse. 
Zoals voorgeschreven kwam er een 
onthaal, een medische administratie, 
een vaccinatieruimte en een 
rustzone. 

Gelijktijdig begonnen we met de 
aanwerving van medisch personeel 
en vrijwilligers. Stewards vroegen 
we om tijdens het volledige 
vaccinatietraject een begeleidende 
rol op te nemen. Zo’n 200 
medewerkers waren dag in dag uit 
in de weer voor de 85.000 inwoners 
van beide gemeenten. Midden maart 
vielen de eerste uitnodigingen in 
de brievenbus en kwam de stroom 
richting vaccinatiecentrum op gang.

De bijhorende 
communicatiecampagne ging heel 
breed. Een filmpje over de praktische 
werking van het vaccinatiecentrum 
en een bus-aan-bus infofolder 
werden vertaald in de negen meest 
gesproken vreemde talen van onze 
stad. Specifieke instructievideo’s 
maakten medewerkers wegwijs in de 
verschillende taken.

Om inwoners te motiveren om 
zich te laten vaccineren, lanceerde 

het stadsbestuur een oproep naar 
geëngageerde inwoners die binnen 
hun netwerk in dialoog wilden gaan 
over het coronavaccin. 

Achttien inwoners vertelden in een 
video en een folder waarom zij zo 
uitkeken naar hun vaccin. Het ging 
om mensen die een bekend gezicht 
waren in hun buurt, vereniging 
of gemeenschap én die konden 
inspelen op specifieke twijfels en 
bezorgdheden die op dat moment 
leefden in de samenleving.

Sociale organisaties en scholen 
kregen tips en toegankelijke info op 
maat. En net voor de zomervakantie 
ging een specifieke campagne van 
start voor de leerlingen van het vijfde 
en zesde jaar van de middelbare 
scholen.

In de loop van 2021 kregen 63.661 
Sint-Niklazenaren hun twee prikken 
tegen het coronavirus. Daarmee 
was 80,22% van de bevolking van 
onze stad tweemaal gevaccineerd. 
In de loop van oktober kwam ook de 
campagne voor het boostervaccin 
op gang. Tegen het einde van 
het jaar waren meer dan 40.000 
Sint-Niklazenaren een derde keer 
gevaccineerd: een vaccinatiegraad 
van meer dan 50%. 

#samentegencorona 
#laatjevaccineren

IEDEREEN MEE
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 Uitreiking Vredesprijs
Op zaterdag 4 september 2021 - tijdens de Vredefeesten – reikte de stad Sint-Niklaas voor de eerste 
maal een Vredesprijs uit. Deze bijzondere onderscheiding ging naar ex-politica Nelly Maes voor haar 
jarenlange inzet rond het vredesthema in Sint-Niklaas en daarbuiten.

Jongerenbegroting 
Mentaal welzijn staat hoog op de agenda bij onze jongeren. Dat bleek ook uit de 
eerste editie van de jongerenbegroting. Tijdens dit uniek experiment werkten vijftig 
jongeren uit de vijfdejaars van elf secundaire scholen van Sint-Niklaas toe naar één 
voorstel om de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten. Hiervoor kregen 
ze van de stad een budget van 20.000 EUR. Ze kozen ervoor dit geld te investeren in 
een rondrijdende radiocaravan die jongeren verbindt via muziek en verhalen.

Klein gebaar, grote glimlach: Iedereen Mee! 
Om inclusie en verdraagzaamheid te promoten, onthulden we begin 2021 het 
nieuwe merk ‘Iedereen Mee’. Als ambassadeur van de campagne ‘Klein gebaar, 
grote glimlach’ kozen we acteur Yemi Oduwale. Samen met zes kleurrijke 
tekenfiguren, die overal in het straatbeeld en op drukwerk verschenen, riep Yemi 
op om via een klein gebaar een verdraagzaam en warm Sint-Niklaas te bouwen. Op 
sociale media bereikte de campagne meer dan 45.000 Sint-Niklazenaren.
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Meldpunt woonprobleem 
Uithuiszettingen kunnen een traumatische impact hebben, en zijn 
altijd erg ingrijpend. Door problematische woonsituaties sneller 
te detecteren wil het stadsbestuur vermijden dat het tot een 
uithuiszetting komt. Daarom richtten we eind 2021 het ‘meldpunt 
woonprobleem’ op. Het meldpunt is er voor huurders, verhuurders 
en professionals uit de woonsector. Info: www.sint-niklaas.be/
woonprobleem.

Wereldmarkt: diversiteit fleurt op 
Tijdens de Vredefeesten organiseerden we een coronaveilige 
editie van de Wereldmarkt op de Grote Markt. Een andere locatie, 
maar eenzelfde boodschap: in Sint-Niklaas is plaats voor iedereen. 
Onder het thema ‘Diversiteit fleurt Sint-Niklaas op’ was het gezellig 
flaneren tussen food-, verkoop-, en infostanden. 
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 Superverspreiders van inclusie
In Sint-Niklaas willen we ‘iedereen mee’. Je leeftijd, 
inkomen, herkomst, religie, geaardheid, fysieke verschijning 
of psychische mogelijkheden doen er niet toe. Elke dag 
engageren diverse organisaties zich om inclusief te 
werken, zoals jeugdhuis Den Eglantier of De Klokke, waar 
mensen met een mentale beperking terecht kunnen. Via 
verschillende getuigenissen kwamen we te weten waarom 
mensen zich zo thuis voelen in deze organisaties, die we 
graag onze ‘superverspreiders van inclusie’ noemen. Om 
te laten zien dat in Sint-Niklaas iedereen telt, toonden we 
deze verhalen op het Stationsplein en op sociale media via 
#iedereenmee.

Psychologische hulp 
In coronajaar 2021 was de aandacht voor mentaal welzijn nog eens zo belangrijk. Begin 2021 
startten we in het Welzijnshuis met een eerstelijnspunt psychologische hulp voor volwassenen, in 
samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ook Tejo, een nieuwe vzw die 
inzet op laagdrempelige therapie voor jongeren, kon van bij de opstart rekenen op onze steun.
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 Op wielekes
Een kinderfiets is snel te klein, maar ouders hoeven zich voortaan geen zorgen meer te 
maken over een vervangfiets. Want sinds maart 2021 is er aan fietsenstalling De Bareel 
aan het station ‘Op wielekes’: een bibliotheek voor kinderfietsen. Vrijwilligers houden het 
fietsdeelsysteem draaiende en Den Azalee zorgt voor de logistiek. Tegen het einde van 
het jaar gingen ruim 100 fietsjes de deur uit.

 Hermelijn
In onze stedelijke kinderdagverblijven willen we de mentale en fysieke ontwikkeling 
van onze kleinste inwoners  bevorderen. Dat doen we, bijvoorbeeld, door bijzondere 
aandacht te hebben voor de buitenomgeving. In groepsopvang Hermelijn hebben we het 
aangrenzende bosgedeelte aangepakt als deel van de opvang. Er werden rustgevende 
binnen- en buitenruimtes ingericht met duurzame en natuurlijke materialen. De kindjes 
kunnen er eten, slapen en spelen.

 Iedereen welkom in de digipunten
Onze samenleving evolueert ‘radicaal digitaal’, en dat is voor veel mensen een probleem, 
ook in Sint-Niklaas. Daarom zet het stadsbestuur alles in het werk om mensen die digitaal 
sterker willen worden te ondersteunen en te begeleiden. Want Sint-Niklaas wil ‘iedereen 
mee’. Blikvangers zijn de vijf digipunten in openbare gebouwen waar iedereen gratis 
en vlot terechtkan voor hulp bij het gebruik van de computer, gsm of het internet. In 
september zetten we de werking van de digipunten volop in de kijker.
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 Toerke doen langs welzijnsorganisaties
Op 17 oktober, de jaarlijkse Werelddag van het verzet tegen Armoede, kon je in Sint-
Niklaas een ‘Toerke Doen’. Via een fiets- en wandelroute kon je een welzijnstocht door de 
stad maken en kennismaken met acht sociale organisaties die elk op hun eigen manier 
initiatieven oprichten om iedereen volwaardig te laten deelnemen aan het leven in de 
stad.
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 Seniorengids en budgetgids
Een nieuwe editie van deze veelgevraagde publicaties rolde in 2021 van de persen. 
Beide brochures kregen een grondige update en werden intensief gepromoot en 
verspreid, zowel via de stadsdiensten als via partnerorganisaties.

 Sint-Niklase Blauwe lijn
De politie lanceerde in 2021 de ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’. Op dit telefoonnummer (03 
760 65 00) kan iedereen dag en nacht terecht met niet-dringende meldingen van 
hinder, overlast en veiligheidsproblemen of voor een afspraak voor de aangifte van een 
misdrijf. Voor dringende hulpvragen is er het nummer 101.
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 Opening Populierenhof 
Nieuwkerken
Een jaar vroeger dan gepland, is 
in oktober de nieuwe zorgsite aan 
het Populierenhof in Nieuwkerken 
in gebruik genomen. Deze 
nieuwe zorgsite situeert zich 
achter het oude Populierenhof, 
vlakbij het nieuwe Parkbos. Je 
vindt hier een woonzorgcentrum, 
assistentiewoningen, 
een dienstencentrum, 
een dagcentrum en een 
buitenschoolse opvang. 
Nieuwkerkenaren kunnen er 
genieten van hun oude dag, altijd 
omgeven door een fris en groen 
landschap.

KOM MAAR EENS...
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 Monster Summer Slide op de Ster
Dé vraag van 2021: ‘Ben jij er al van gegleden?’ De grootste waterglijbaan van Europa 
stond in Sint-Niklaas, een primeur voor België. Ze was maar liefst 18 meter hoog en 106 
meter lang. Een avontuur voor alle durvers, waterratten, glijders en nieuwsgierigen. 

Magische droomwandeling 
Midden december namen de zusjes Emma en Sara het Waasland mee 
in een idyllische winterdroom. De magische droomwandeling was een 
wandelparcours doorheen de stadskern, langs indrukwekkende licht- en 
geluidsinstallaties. Het papieren wandelplan werd meer dan 4.000 keer 
meegenomen. De spiegelinstallatie in het stadspark en de lichttunnel 
op Castrohof spraken het meeste tot de verbeelding. Nooit eerder 
werden beelden zo vaak gedeeld op sociale media. Op drie weken tijd 
ruilden meer dan 1.500 gezinnen hun droomsticker in voor een gratis 
drankje aan de lichttoren op het einde van het parcours. 
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Vlaams Kampioenschap Breaking 
Eind november vond het Vlaams Kampioenschap ‘Breaking’ voor het eerst plaats in 
’t Bau-huis. Geen betere plek dan Sint-Niklaas, want de urban cultuur piekt in onze 
stad: streetart, streetdance, streetbasket, hiphop, skaten, bmx’en… Dansers, sporters 
en supporters vinden hier hun gading. In 2021 was ‘Breaking’ nog bescheiden door de 
coronamaatregelen, maar in 2022 meer van dat! 

 BUITENgewoon
Eén van de eerste evenementen na de lockdown was ‘BUITENgewoon’. Zo’n 4.000 
bezoekers bezochten de Lekker Lokaal-markt en de Lentemarkt. 25 standhouders namen 
deel. Chef Guy De Jonghe van restaurant Nova stelde een lekker en lokaal recept ter 
beschikking en toonde in een video hoe je in je eigen keuken met lokale ingrediënten aan 
de slag kan gaan.  



19

 Cultureel Ambassadeur
Ook in 2021 koos Sint-Niklaas een cultureel ambassadeur. De eer ging naar VUB-rector 
Caroline Pauwels, geboren en getogen in Sint-Niklaas. De jury koos haar omdat ze 
eigenlijk al haar hele leven een ambassadeursrol opneemt. Ze is Sint-Niklaas altijd als 
een referentiepunt blijven beschouwen en draagt dat ook uit naar de buitenwereld. Ze 
houdt van kunst in de brede zin van het woord: van fotografie  tot muziek, van dans tot 
moderne schilderkunst. Ook de manier waarop ze steevast naar verbinding zoekt, wekt 
bewondering.
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 Atlas Maior
Van februari tot en met juni liep de  expo ‘Atlas Maior’. De atlas van Blaeu is de mooiste atlas ter wereld, een topstuk van wereldniveau. De expo trok ruim 
4.800 bezoekers, waarvan  bijna 1 op 2 afkomstig van buiten Oost-Vlaanderen. Voor het eerst verliep de duiding via een boeiende, toegankelijke en visueel 
aantrekkelijke kijkwijzer. De verrassende expo haalde bovenlokale persaandacht. 
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d’Academie live 
Corona stimuleerde de creativiteit, 
ook bij de leerlingen van d’Academie 
Podium. In juni rolden zij een parcours 
uit doorheen het stadcentrum met 
live optredens in open lucht. Muziek, 
woord en dans kwamen aan bod. 
Naast live optredens konden bezoekers 
via QR-codes verder kennismaken met 
het aanbod van d’Academie.  
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 Padel op Ter Beke
Actieve sportliefhebbers kunnen een nieuwe sport beoefenen op de site Ter Beke. Onder de naam 
‘Casa de Padel’ werden vijf padelterreinen in gebruik genomen. Het stadsbestuur schreef eerder 
tijdens het jaar een concessie uit, zowel voor de uitbating van de cafetaria als voor de aanleg van 
reglementaire en competitiewaardige padelterreinen.

NAFT kunstenfestival 
Het ‘NAFT kunstenfestival’ trok op drie weken tijd maar liefst 1.710 bezoekers. Naast nieuwe 
streetart en kunstige vlaggen van diverse kunstenaars verschenen er ook creatieve installaties van 
Boyscout Designer in het straatbeeld. De expo in het stedelijk museum kon op bovenlokale bijval 
rekenen en trok een opvallend jonger publiek aan. 

 PPPush-it
‘PPPush-it’ was niet zomaar een festival, wel een ontmoeting tussen makers én meemakers uit de 
brede muziekwereld. De organisatoren brachten muzikanten, journalisten, kunstenaars en hun 
publiek samen, om hen zo een gemeenschappelijke stem te geven. Dat deden ze via labo, muziek 
en expo’s. Het project kon in aangepaste vorm doorgaan, met onder andere de expo’s ‘High 
Voltage’, ‘Music For The Deaf’ en een expo in de bibliotheek.
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 Een vernieuwd Archipel
Het literaire festival ‘Archipel’ was aan vernieuwing toe. De nieuwe succesformule? Eén locatie, één 
vast thema, één curator en timing in het najaar. Curator Christophe Vekeman nodigde rond de slagzin 
‘Het leven is geen meesterwerk’ een reeks klinkende, boeiende en verrassende auteurs uit. Op de 
schitterende locatie van de pas geopende Paterskerk passeerden eind oktober onder meer Erwin 
Mortier, Paul Verhaeghe, Norbert De Beule, Bart Plouvier, Herman Brusselmans, Bart Chabot, Hugo 
Matthysen, Chris De Stoop en Kristien De Wolf.

 En jouw kind?
We lanceerden een grote bevraging onder de noemer ‘En jij?/En jouw kind?’, gericht 
op kinderen, jongeren en ouders. Hiermee wilden we te weten komen wat burgers 
vinden van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Sint-Niklaas. De bevraging werd 
ingevuld door 702 kinderen en tieners jonger dan 15 jaar, 204 jongeren en 440 ouders. 
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 150 jaar Mechelen-Terneuzen
Op 27 augustus 1871 werd de lijn Mechelen-Terneuzen voor het eerst ingereden. In 2021 was dat precies 
150 jaar geleden. De transportroute van weleer is nu een belangrijke en veelgebruikte fietsas vanuit 
Sint-Niklaas naar het noorden van het Waasland. We vierden deze bijzondere verjaardag met een expo, 
brochure, zoektocht, wandeling en fietsroute.

 Nog meer streetart
Tijdens het ‘NAFT kunstenfestival’ werden nieuwe murals aangebracht in de Nieuwstraat, Spoorweglaan 
en Zwijgershoek. De streetartkaart kreeg een update en bezoekers gingen in de lente en de zomer actief 
op stap om de meer dan dertig streetartkunstwerken te bewonderen. De werken werden geplaatst 
in opdracht van het stadsbestuur, met steun van ING Finanza Waas & Springvis Foundation, onder 
begeleiding van curator Wham Office. Eind 2021 lanceerde de stad een oproep om blanco gevels te vinden 
waarop een streetartkunstenaar zijn of haar ding kon doen. 
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 Stad van de Sint
De Sint verbleef opnieuw in zijn thuisstad en dat vierden we. Het circus ‘Sint in de Piste’ trok 
opnieuw volle tenten en het ‘Huis van de Sint’ mocht, mits coronabeperkingen, gelukkig nog 
steeds nieuwsgierige kinderen en ouders ontvangen. De schoolbezoeken konden helaas niet 
plaatsvinden, maar de lesmappen werden massaal gedownload en besproken in tal van Vlaamse 
scholen. De Peatles, de favoriete band van Sinterklaas, trapten hun tournée af in hun thuisstad en 
namen twee videoclips op. Ze verspreiden hun muziek voortaan via Spotify. 

 Vredefeesten – Gezellig anders
De Vredefeesten sluiten naar goede gewoonte de zomer af, al gebeurde dat in 2021 in een iets 
andere vorm. De ballonnen stegen niet op vanop de Grote Markt, maar vanop andere locaties. 
Op de markt zelf genoten mensen van muziek en lekkers op de Wereldmarkt of in de VIP-tent. 
Het Hendrik Heymanplein en het Sint-Nikolaasplein verwelkomden artiesten van formaat. 
Nieuwkomer dit jaar was ‘BOOM fest’ in het stadspark: drie dagen lang geweldige livemuziek.

Sint-Niklaas Zomert 
In de zomer van 2021 mocht er opnieuw méér. Sint-Niklazenaren genoten opnieuw van culturele 
activiteiten in openlucht. Vooral muziek deed het goed: de ‘Parkies’ in het stadspark, ‘Great Gigs 
in the park’ in de tuin van De Casino of ‘Teyrrasfolk’ in muziekclub ’t Ey. Ook de zomerkermis, het 
ambachtelijk weekend, de zomerse zoektochten, de Ketnet Zomertour, de terrasjesdagen en tal 
van andere zomerse activiteiten stonden weer op het programma. En dat alles in een zomerse en 
kleurrijk aangeklede stadskern.
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 Magisch straattheater
Tijdens de eerste twee zomerweekenden trok een straattheaterfestival door de stadskern. Het nieuwe 
zomerparcours met leuke acts, originele installaties en mobiel straattheater luidde een zomer vol magie in. 

Sint-Niklaas kubbt 
De beachvolley ging niet door, maar de Grote Markt werd wél omgetoverd tot een groot Kubb-plein. Op 
vrijdag streden Sint-Niklase leerkrachten om de eer. Op zaterdag schreven een vijftigtal ploegen zich in, 
en op zondag konden recreatieve spelers het beste van zichzelf geven onder een zomers zonnetje. Voor 
herhaling vatbaar.
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 Mad about Hooverphonic 
2021 was het jaar van dé muzikale trots van Sint-Niklaas: Hooverphonic vertegenwoordigde ons 
land op het Eurovisiesongfestival, en de Sint-Niklazenaar steunde de groep massaal. Op sociale 
media lieten we maar liefst 140.000 unieke gebruikers weten dat Sint-Niklaas een broeihaard 
voor talent is. De expo ‘Mad about Hooverphonic’ in de Casino trok maar liefst 2.350 bezoekers 
op 22 dagen tijd, onder hen kwam zo’n 65% van buiten Sint-Niklaas. De exclusieve showcase, 
de Hooverphonic-producten van de lokale handelaars en de belevingsboxen trokken nationale 
persaandacht. Sint-Niklaas supporterde mee vanop de eerste rij. 

Sportief Sint-Niklaas 
Geen ‘Ballonloop’ dit jaar, maar wel een sportieve stadsloop of -wandeling langs 
verborgen parels in Sint-Niklaas. Meer dan 1.000 enthousiastelingen herontdekten hun 
stad op een sportieve manier. Dag coronakilo’s! 
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 1.400 kinderen zingen en dansen het Strap-lied op de 
Grote Markt
Tijdens de jaarlijkse Strapdag zongen meer dan 1.400 
lagereschoolkinderen luidkeels mee met het liedje ‘Iedereen 
Kampioen’. Strapdag is hét jaarlijkse hoogtepunt van de 
Week van de Mobiliteit. De vijftiende editie stond in het 
teken van wielrennen. In een blauw-geel wielershirt dansten 
de Strap-kampioenen enthousiast mee. En of ze goud waard 
zijn! 

Monopoly op z’n Sinnekloases 
Begin december ging de droom van menig bordspelliefhebber in vervulling: 
een Sint-Niklase versie van Monopoly. Het spelbord bevat Sint-Niklase straten 
en pleinen, gebouwen, groene plekken, projecten, bedrijven, streekproducten, 
cultuurspelers en nog zoveel meer. Aangepaste pionnen zoals Maria Vergult, 
Sinterklaas of Reynaert De Vos maken het spel helemaal ‘Sinnekloases’. Eén 
vakje mocht ingevuld worden door de Sint-Niklazenaren zelf. In het voorjaar 
werd meer dan 4.700 keer gestemd op één week tijd. De Vredefeesten wonnen 
die verkiezing met 1.518 stemmen en verdienden zo een plaatje op het spelbord. 
Het bord werd gemaakt in een beperkte oplage van 3.500 stuks en was voor veel 
mensen een origineel cadeau onder de kerstboom. 
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 Ronde van Vlaanderen – Bolt goed
Op zondag 5 april passeerde voor het vijfde jaar op rij de Ronde 
van Vlaanderen door Sint-Niklaas. Om onze stad in de kijker te 
zetten tijdens dit wielerfeest, maakte streetartist Straatletters 
een grondschildering op de Grote Markt met de aanmoedigende 
woorden ‘Bolt goed’. Meteen ook een ludieke verwijzing naar de 
‘Komt goed’-boodschap die eerder in onze stad werd verspreid 
om iedereen een hart onder de riem te steken tijdens de 
coronapandemie.  

Vitrine Kadohvanhier 
Inspiratie voor jouw eindejaarsgeschenken, vond je op het online 
platform www.kadohvanhier.be. Meer dan 50 lokale handelaars 
verzamelden meer dan 250 cadeautips online én in een fysieke 
vitrine. 

 Buitenspeeldag met buitenspeellied
9100 Speelstad! Want in Sint-Niklaas is er plaats om buiten te spelen. 
Dat werd nogmaals duidelijk tijdens de ‘Buitenspeeldag’ van 2021. 
Of zeg maar: het  Buitenspeelfestival, want het coronavirus zorgde 
voor een alternatieve aanpak. Aan de hand van een leuke kaart 
konden kinderen in het voorjaar en tijdens de zomer naar believen 
van speelplek naar speelplek gaan om daar leuke opdrachten en 
spelletjes te doen. Tijdens de buitenspeeltochtjes dansten ze mee op 
het buitenspeellied, dat eerder al weerklonk via sociale media en op 
verschillende Sint-Niklase speelplaatsen. 
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34 SAMEN MAKEN WE DE STAD VAN MORGEN

World Choir Games  
De Koorvlam van de World Choir Games was dit jaar te gast 
in Sint-Niklaas. Deze ‘Olympische Spelen voor koren’ vond 
plaats in oktober, in heel Vlaanderen en dus ook in Sint-
Niklaas!
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Plannen voor de Grote Markt in infopunt  
In 2021 kwam de nieuwe Grote Markt opnieuw een stukje dichterbij. In het voorjaar gingen de ontwerpers aan 
de slag met de suggesties uit het participatietraject uit 2020. Niet alleen inwoners, maar ook marktkramers, 
horeca, handelaars, organisatoren van evenementen, kunstactoren en experten gaven hun inzichten mee.

Het resultaat van al dat voorbereidend werk was vanaf eind juni te zien in een infopunt op de esplanade aan 
de rand van het marktplein. Door de groenaanleg en een levendige waterpartij konden bezoekers er meteen 
ook al een stukje van het nieuwe marktgevoel beleven. In het infopunt gaven animatievideo’s een goed beeld 
van hoe onze markt er binnen enkele jaren zal uitzien: een aangenaam plein op mensenmaat met veel groen, 
ruimte voor beleving en een veilige omgeving voor zachte weggebruikers. Tot eind augustus konden inwoners 
aandachtspunten meegeven voor de uitvoering van het ontwerp. Daarna stootte het project in rechte lijn door 
naar het definitieve ontwerp. Vanaf 2022 gaan de eerste voorbereidingswerken van start.

 Oude industriesite transformeert naar ‘Cocon’
De oude industriesite tussen de Heistraat en de Nobels-Peelmanstraat 
bliezen we nieuw leven in met ‘Cocon’, een groene ruimte voor 
milieubewust ondernemen en circulaire economie, maar ook een 
plaats voor ongedwongen ontmoetingen en zachte recreatie. De site 
blijft bovendien de spil van activering naar betaald werk onder sociale 
impuls van Den Azalee. In november vertrok de communicatie naar de 
omwonenden en organiseerden we plaatsbezoeken. In 2022 staan de 
opmaak van de plannen en de sloop op het programma. Vanaf 2023 
starten we met de opbouw en in 2024 zal de site in gebruik zijn. ‘Cocon’ 
is één van de vijf prioritaire werven waar het bestuur deze beleidsperiode 
werk van maakt. 

Met de financiële steun van Europa (EFRO), de Vlaamse overheid en de 
provincie Oost-Vlaanderen.
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 Vogelkeswijk blij met zone 30
Op 1 september breidden we de zone 30 aanzienlijk uit. Het stadsbestuur organiseerde 
eerder een opvallende campagne, met onder meer raamborden als sensibiliseringsmiddel. 
Bijna 600 borden gingen de deur uit, waarvan een vijftigtal naar de ‘Vogelkeswijk’. De vele 
kinderen die in die groene wijk wonen, gingen op de barricaden staan voor een veilige zone 
30.

  Ten strijde tegen het sluikstort
Sluikstorten en zwerfvuil veroorzaken niet alleen veel ergernis, het opruimen is bovendien 
erg prijzig. Om blikjes en peuken uit de straten te verwijderen, geeft onze stad jaarlijks bijna 
1 miljoen euro uit. Geld dat we niet kunnen besteden aan nuttige en noodzakelijke doelen. 
Daarom trokken we in 2021 andermaal ten strijde tegen sluikstorten! In het voorjaar versche-
nen grote, confronterende foto’s in het straatbeeld. We zetten bovendien meer mensen en 
middelen in om straten en pleinen proper te houden. Verschillende sluikstorters waren er 
gloeiend bij dankzij onze nieuwe mobiele, niet-zichtbare camera’s.
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 De winkelwandellus stap voor stap
Sinds de aanleg van de winkelwandellus is het traject vanaf de Richard Van Britsomstraat, 
via de Paul Snoekstraat en de Collegestraat naar de Grote Markt een pak aangenamer. 
De stenige straten van weleer hebben plaatsgemaakt voor een verkeersveilige, groene 
omgeving waar het aangenaam vertoeven is.

 Vierkant groen voor zachte weggebruikers
Drie drukke kruispunten in de stadskern kregen ‘vierkant groen’. Dit betekent dat alle fietsers 
en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens gelijktijdig groen licht krijgen om over 
te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten. De Westerlaan werd 
heringericht als fietsstraat. De teller staat intussen op zestien fietsstraten. 
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 Het tweede leven van de Paterskerk
De neoromaanse Paterskerk uit 1926 onderging een grondige metamorfose en begon na 95 jaar aan een nieuw leven als 
gemeenschapscentrum. In de kerk creëerden we drie zalen voor de meest uiteenlopende activiteiten. De duurzame aanpak van de 
gerenommeerde architect Stéphane Beel maakt van de gerenoveerde kerk een voorbeeldproject. De feestelijke opening vond plaats op vrijdag 
10 september, aan de vooravond van Open Monumentendag. Met de transformatie van de kerk werd meteen ook het startsein gegeven voor de 
volledige herontwikkeling van de Paterssite. Naast de gerenoveerde kerk komt er ook een mooie, publieke tuin en twee woonvleugels.
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 Plannen voor Stadrandbos Noord
We maken werk van toegankelijke buurtbossen nabij woonomgevingen in onze stad. Eén ervan 
is het Stadsrandbos Noord, dat achter de Dillaartwijk zal komen. Op donderdagavond 7 oktober 
vond in het zaaltje onder de Christus Koningkerk een participatiemoment plaats over de plannen 
voor de aanleg van dit bos. De buurtbewoners kregen er een toelichting en konden meteen ook 
hun reactie kwijt.

 Hendrik: het huis van morgen
De Bib en het Huis van het Kind verhuizen in 2026 naar een nieuw gebouw op het 
Hendrik Heymanplein. Wij willen hier een warme plek van maken, waar iedereen zich 
thuis voelt en waar er veel mogelijk is. Daarom heeft de stad in het najaar van 2021 een 
intensief inspraaktraject gevoerd over dit bouwproject dat we de roepnaam ‘Hendrik’ 
gaven. Via een enquête en gesprekken hebben we zo veel mogelijk ideeën van onze 
inwoners verzameld. De ontwerpers zullen hiermee aan de slag gaan om ‘het huis van 
morgen’ te bouwen.
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 Het Menapiërspark
Nabij Wallenhof in Nieuwkerken ligt er een nieuw gemeentepark. De open weilanden 
met hoogstam fruitbomen, schapenweide en wadi’s verwijzen naar typische 
landschapskenmerken en historisch erfgoed van de gemeente. Bestaande en nieuwe bossen 
verweven we tot een samenhangend geheel. Een speelbos met theater, klimstammen en 
een heuvel triggert de kleintjes om op avontuur te gaan. Voor een sprekende naam voor het 
gemeentepark deden we beroep op de vindingrijkheid van de bevolking. Bijna 200 inwoners 
stuurden een voorstel in. Op basis daarvan werd een shortlist samengesteld en een stemming 
georganiseerd. Uiteindelijk viel de keuze op ‘Menapiërspark’, naar de Keltische volksstam die 
de plaats ooit bewoonde, zoals bleek uit archeologische opgravingen. Het gemeentepark 
was ook één van de blikvangers van Open Monumentendag 2021, samen met de vernieuwde 
Paterskerk en ‘150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen’.
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 600 geveltuinen in aanvraag
Een tuinkabouter maakte in het voorjaar promotie voor geveltuintjes en zette op een 
grappige manier de voordelen van zo’n tuintje in de kijker: kleur en sfeer in de straat, 
betere luchtkwaliteit, verkoeling op hete dagen en een stukje natuur aan huis. Zo’n 
600 inwoners deden intussen een aanvraag. Binnen enkele jaren ziet de stadskern er 
ongetwijfeld een stuk groener uit.
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Het wonderwoud van de Schongaustraat 
Het eerste wonderwoud van onze stad ligt in de Schongaustraat. Een wonderwoud is 
een klein bosje met veel verschillende plantensoorten. Het concept kent zijn oorsprong 
in Japan en India, en waaide enkele jaren geleden over naar Nederland en België. Het 
hoge aantal soorten en het dichte plantverband zorgen voor een verscheidenheid aan 
voedselbronnen en beschutting voor insecten en vogels. Dankzij de centrale ligging in 
het stadsweefsel biedt zo’n wonderwoud ook minder mobiele mensen de kans om even 
te vertoeven in de natuur. 

 Project 33: samen bouwen aan een nieuwe stadspoort
De spoorwegbrug aan de Spoorweglaan loodst al vijftig jaar treinen door Sint-Niklaas, maar 
de 33 pijlers die de brug stutten, vormen ook al even lang een troosteloze en lege ruimte. Met 
het ‘Project 33’ wil het stadsbestuur, samen met de inwoners, die ruimte omvormen tot een 
aantrekkelijke nieuwe toegangspoort tot de stad. In september stuurden we een oproep uit 
naar professionele en creatieve partners. In het voorjaar van 2022 start een proefproject en 
gaan we aan de slag.
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 De metamorfose van de Houtbriel
De wandelzone en ruime horecaterrassen op De Houtbriel bepalen voor een groot deel de sfeer in de stadskern. 
In de loop van het voorjaar zag deze vertrouwde plek er plots heel wat aantrekkelijker uit. Een groot deel van de 
verharding ging eruit en er kwamen grote plantvakken in de plaats. De bomen bleven behouden. Centraal in de 
plantvakken ligt er nu een ‘wolkencreatie’ van groenblijvende heesters. De randen van de plantvakken werden 
aangevuld met een mengbeplanting van een vijftiental soorten vaste planten en grassen. Van mei tot oktober is 
er nu altijd bloeiende beplanting. Een ware verademing!

 Groene speelplaatsen
We lanceerden een oproep om de schoolspeelplaatsen te vergroenen en trokken hiervoor 54.000 EUR uit.  Acht 
scholen kregen een subsidie voor hun speelplaatsproject. Goed bestede centen, als je bedenkt hoeveel kinderen de 
komende jaren kunnen ravotten in het groen. 

 Deelsteps
In juni zoefde de eerste deelstep door de straten. De stad ging daarvoor 
in zee met Bird, dat tachtig e-steps in het stadscentrum inzette. Voor 
een kwartiertje rijden met een Bird-step betaal je 3,25 EUR. In geen 
tijd waren de Sint-Niklazenaren vertrouwd met dit handige, duurzame 
vervoermiddel en werd de vloot nog uitgebreid.
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 Nieuwe stadhuisvleugel
De werken aan de nieuwe stadhuisvleugel in de Parkstraat gingen verder. De ruwbouwwerken 
zijn bijna voltooid, dus het grootste werk aan de buitenzijde is geleverd. De komende maanden 
zetten de verschillende partners in op het afwerken van technieken, binnenwanden, het plaatsen 
van akoestische elementen, vast meubilair, verlichting… We kijken stilaan uit naar de opening  in 
het najaar van 2022. 
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 Werken in voorbereiding
In de loop van het jaar lagen de ontwerpplannen op tafel voor twee grote 
infrastructuurprojecten. In Sinaai gaat het om rioproject Zwaanaarde: een gigantische 
investering van 11,5 miljoen EUR. Het volledige traject van de rioleringswerken, met 
nieuwe wegen en fietspaden, is vijf km lang. Ook op de Dendermondse Steenweg 
komen er veilige nieuwe fietspaden. Het gaat om een belangrijke schakel in de 
fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Tielrode/Elversele/Hamme, met dagelijks 
veel fietsende scholieren en werknemers. Beide projecten werden aan de bewoners 
voorgesteld via een bus-aan-bus informatiebrochure en een projectpagina op het 
webplatform van de stad.

 Tereken in het nieuw
Het geduld van de bewoners werd jarenlang op de proef gesteld, maar op maandag 
12 april was het eindelijk zover en ging de spade in de grond. De rioleringswerken 
zorgden langzaam maar zeker voor een metamorfose in de Knaptandstraat, Tereken 
en Schoolstraat. Door de volledige heraanleg en de vernieuwing van gevel tot gevel 
werd de buurt fraaier, groener en aangenamer. Ook de verkeersveiligheid verbeterde 
door de aanleg van kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden en door de invoering van 
eenrichtingsverkeer staduitwaarts.
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 Op naar het Sportkringpark
De voorbereiding van het Sportkringpark op Puyenbeke, mét nieuw zwembad De 
Watermolen, schakelde in 2021 een tandje hoger. In het voorjaar hebben we de mening 
van onze inwoners gevraagd over de inrichting van deze site. Voorts gingen we voor een 
flinke uitbreiding door de aankoop van enkele akkers. Op het einde van het jaar stelden 
we zowel de ontwerper voor het park als de voorkeurbieder voor het zwembad aan.

 Sint-Niklaas futureproof
Samen met het Europahuis Ryckevelde gingen Sint-
Niklazenaren aan de slag om na te denken over een duurzame 
toekomst voor onze stad. Meer dan 400 inwoners namen 
deel aan een zoektocht door de stadskern rond dat thema. 
Op dinsdag 12 oktober gingen 62 inwoners met elkaar en met 
beleidsmakers in gesprek over een klimaatneutrale stad. De 
brainstormsessie in de vorm van een ‘World Café’ in De Foyer 
bracht zes concrete ideeën over de toekomst voort. Finaal 
stroomden er drie door naar het Europees parlement.
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Socialemediakanalen 
De socialemediakanalen van de stad blijven groeien. We zetten nog meer in op kwalitatieve inhoud op 
Facebook, Instagram en Youtube. Op Facebook telt het stadskanaal ondertussen 13.084 volgers. Op het ‘Ontdek 
Sint-Niklaas’-kanaal houden 8.501 mensen onze feed in de gaten. Op instagram bereiken we 7.195 volgers op 
de beide pagina’s samen. In 2021 namen we een fulltime medewerker in dienst om de socialemediakanalen 
optimaal te beheren. Via een structurele, externe samenwerking krijgen we nu ook professionele 
ondersteuning op het vlak van social media advertising.   

 Onze klimaatambassadeurs
Van 18 tot 25 september was Sint-Niklaas opnieuw één van 
de meer dan 200 gemeentes die deelnamen aan de ‘Week 
van de Duurzame Gemeente’. In 2021 lag de focus van de 
campagne op klimaathelden: mensen en organisaties die 
bijdragen aan duurzame ontwikkelingen. We zetten vier 
klimaatambassadeurs in de bloemetjes: Pomona coöperatief 
boslandbouwbedrijf, Velt Waasland, Lara Mora en Het 
Woasland plogt. 
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  Participatie stadsbos Puitvoet
Het stadsbos Puitvoet zal verder ontwikkeld worden tot een groene 
trekpleister met speelprikkels voor gezinnen, kinderen en tieners. 
Om het ontwerp hiervoor vorm te geven, deelden naburige scholen, 
jeugdverenigingen, gebruikers en experten hun dromen over het stadsbos 
tijdens brainstorms op het terrein. In 2022 zal dit bos verder vorm krijgen.



55SCHAKELEN VOOR GROEI



56

 Nieuwe welvaartsbrochure: Schakelen voor groei
Sint-Niklaas werkt aan een stad waarin welvaart en duurzame groei centraal staan. Alle 
welvaartscommunicatie lanceren we daarom onder het nieuwe merk: ‘Schakelen voor Groei’. 
In juni viel de eerste brochure in meer dan 2.500 ondernemersbrievenbussen. De brochure 
vertelt de verhalen van ondernemers, van de stad en van belangenorganisaties. Een nieuwe 
stap in transparante en netwerkversterkende communicatie. In oktober verscheen de 
tweede editie, en vanaf 2022 zullen we drie exemplaren per jaar verspreiden. 

 Ondernemen met Speed You Up
Sinds het schooljaar 2020-2021 werkt de middelbare school CDO Newton aan ‘Speed You Up’, 
een door Europa gesubsidieerd project. Leerkrachten, ondernemers en andere professionals 
coachen en begeleiden jongeren die aan een ondernemingsidee werken. De leerlingen 
hebben drie pop-ups gestart: Fluff3d houdt zich bezig met 3D printing en halsbanden. 
Breakcup maakt cupcakes en Relax-Up zet in op cosmetica en persoonlijke verzorging. Knap 
werk, in een niet evident schooljaar!
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 BAAS-project
Begin 2021 kreeg het ‘BAAS-project’ een eigen stek in de Lindenstraat. Het 
Binnenwerk, een oud fabriekje, werd omgetoverd tot een werkplaats voor 
jonge, startende ondernemers. Op het start- en openingsmoment waren 
een 100-tal aanwezigen: leerkrachten, ondernemers, starters en ook jonge 
enthousiastelingen met een ‘pril idee’. In samenwerking met Kavka stelden we 
een ‘communityshaper’ aan. In september en oktober werden de eerste BAAS-
sessies georganiseerd. Eind 2021 werden een 20-tal jongeren geselecteerd die in 
2022 starten in het BAAS-begeleidingstraject voor toekomstige ondernemers.

 Winkelevenementen
De lokale handelaars en vzw centrummanagement organiseerden tal van 
winkelweekends. Met leuke activiteiten, winacties, kortingen, etc. Naar jaarlijkse gewoonte 
werden nieuwe collecties voorgesteld tijdens het R-Oh-de loperweekend. Klanten konden 
één jaar gratis lokaal winkelen winnen. Tijdens de Terrasjesdagen stelden handelaars 
hun mooie koopwaar gedeeltelijk buiten uit. Tijdens het Weekend van de Klant draaiden 
bezoekers aan het rad en de winterwinkelweekends zaten boordevol winterse animatie. 
Sfeer en gezelligheid gegarandeerd. 
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 Pompoenpreparé en bietenhummus
Twaalf klassen namen in september deel aan de ‘korte ketentafel’. Ze gingen aan de 
slag met lokaal geteelde groenten van de biotechnische afdeling van de Broederschool, 
geleverd met de bakfiets. Het ging om een actie uit de lokale voedselstrategie, op maat 
van onze stad. De bedoeling is dat jongeren opnieuw voeling krijgen met voedsel. Waar 
komt het vandaan? Wie heeft het gemaakt en wat is de impact van onze consumptie op 
de planeet en ons lichaam? 

 Partnerschap VOKA-RES
De Ruimtelijk Economische Studie werd eind 2020 afgerond. Stad Sint-
Niklaas en VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland sloten een 
samenwerkingsakkoord om de inzichten van de Ruimtelijke Economische 
Studie in praktijk te brengen. Daarvoor stelt VOKA haar bedrijvennetwerk 
en terreinkennis ter beschikking en werd een fulltime beleidsmedewerker 
aangeworven.



59

   Avond/prijzen van de economie
In oktober werden naar jaarlijkse gewoonte de 
prijzen van de economie uitgereikt. De Avond van de 
Economie vond plaats in De Casino, in aanwezigheid 
van meer dan 350 ondernemers. In 2021 viel Mos & 
Mok in de prijzen als Starter van het jaar, Brood & 
Spelen als Retailer van het jaar, Kasteel Walburg als 
horecazaak en De Wilde Kaas als bedrijf van het jaar. 
Van harte proficiat aan de winnaars! 
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 LAB-school
In 2022 start de LAB-school in Sint-Niklaas. De oprichters, 
een aantal bedrijven en de stad sloegen de handen in 
elkaar in het voorbereidingstraject.

 Samenwerken
Samenwerken loont! Dat weten de Sint-Niklase handelaars ook. Van maandelijks 
handelaarsoverleg tot gezamenlijke evenementen zoals De Modekerk, van de 
bedrijvenparkenvereniging Bepasin tot een mooi assortiment Hooverphonic producten. 
Hoe groot of klein de samenwerkingen ook zijn, ze brachten extra dynamiek in 2021. Dank 
jullie wel daarvoor! 

 BILDR brengt nieuw bloed naar de Sint-Niklase bouwsector
De ‘Tinder’ van de bouwsector in Sint-Niklaas? Afgelopen jaar werd de app BILDR 
gelanceerd. De app zorgt voor een match tussen werkzoekende arbeiders en 
bouwbedrijven. Bedrijven kunnen BILDR dus ook zeker gebruiken voor het matchen van 
stagiairs, jobstudenten of studenten duaal leren. Een initiatief van Constructiv, met volle 
steun van de stad. 
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Stadsmunt 
In 2022 betaalt Sint-Niklaas met stadsmunten. In 2021 werd het 
proces uitgetekend, de applicatie ontwikkeld en de communicatie 
voorbereid.
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Fier op Sint-Niklaas

De droomwandeling zette aan tot dromen. Onder andere 
deze Sint-Niklazenaren maakten hun dromen waar in 2021:

• Ballonvaarder David Spildooren verbreekt het Belgische 
langeafstandsrecord ballonvaren.

• Modeontwerper Tom Van der Borght stelt zijn collectie 
voor in Hong Kong. 

• De band Kids with Buns wint ‘De Nieuwe Lichting’, een 
muziekwedstrijd van STUBRU voor aanstormend talent. 

• Ondernemers Elke De Maeyer, Eva Van Osselaer en Michel 
Maes kopen Het Landhuis en starten de renovatiewerken 
voor een nieuwe hotspot in de stad.  

• Bierbrouwers Sven Bombeke en Nicolas Masscho winnen 
het internationale programma ‘Beer Masters’. 

• Alex Callier en Raymond Geerts vertegenwoordigen België 
op het Eurovisiesongfestival met hun band Hooverphonic. 

• Yemi Oduwale danst de pannen van het dak tijdens 
‘Sterren op de Dansvloer’.

• Pavitra Vandenhoven wint goud op het WK paraklimmen 
in Moskou. 

• Nico Vergeylen pakt goud op de paralympische spelen 
tafeltennis. 

En of we daar trots op zijn! Waarom ben jij fier op 
Sint-Niklaas? Laat het ons weten op www.sint-niklaas.be/fier 
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We zijn met 80.000!

Het is goed leven en wonen in onze stad, en daar zijn steeds meer mensen van overtuigd. 
Sint-Niklaas telt sinds december 2021 maar liefst 80.000 inwoners. Daarmee heeft onze 
bruisende en verrassende centrumstad een historische kaap bereikt. 

Op 1 januari 1977 fuseerden de deelgemeenten Sinaai, Nieuwkerken en Belsele. De stad 
telde destijds 48.000 inwoners, maar werd in één klap uitgebreid met meer dan 19.000 
nieuwe Sint-Niklazenaren. Het totale inwonersaantal steeg naar 67.818. In de jaren 
zestig en zeventig liep de groei vertraging op. Pas in de 21ste eeuw kwam er een mooie 
ommezwaai tot stand. Onze 80.000ste inwoner verwelkomen we maar al te graag!

OK Toekomst!

Alle initiatieven die onze stad voorbereiden op de toekomst 
communiceren we voortaan via het label ‘OK Toekomst’. Van 
geveltuintjes tot grote bosprojecten, van circulaire economie 
tot lokale keten, van energie-coaching tot renovatietrajecten, 
van duurzame mobiliteit tot klimaatadaptatie: aan een ‘OK 
Toekomst’ bouwen we samen. Het label is er dan ook niet 
alleen voor stadsinitiatieven, maar ook voor particulieren of 
verenigingen met waardevolle ideeën. 
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Stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas

  www.sint-niklaas.be
  info@sint-niklaas.be 

  03 778 30 00

Volg onze stad en het stadsbeleid  via 
    stadsintniklaas


