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BD 1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren 
 
AP 1. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen 
 
Sint-Niklaas heeft als hoofdstad van het Waasland heel wat troeven in handen, voor inwoners, 
bezoekers en ondernemers. Toch blijven we als centrumstad nog te vaak onder de radar. De 
nieuwe functie stadspromotie werd daarom in het leven geroepen in september 2020. Eind 
2020 werd de visietekst stadspromotie goedgekeurd, in 2021 werd dit verder geconcretiseerd in 
een ambitieus actieplan. 
 
Stadspromotionele boodschappen worden campagnematig verspreid op basis van een 
halfjaarlijks campagneplan, via de thema’s ‘Oh, kom maar eens’, ‘Schakelen voor groei’, ‘Samen 
maken we de stad van morgen’ en ‘Iedereen mee’. Campagnes worden besproken over de 
diensten heen, om via de overkoepelende thema’s elkaars initiatieven te versterken. Afspraken 
inzake onze huisstijl zijn vastgelegd in een handleiding (zie www.sint-niklaas.be/huisstijl). 
 
Naast de vier thema’s, werken we sinds eind 2020 met het label ‘JONG.WILD.GOUD’ voor alles 
wat kind- en jeugdvriendelijkheid betreft. In mei 2021 startte het traject om ook voor 
duurzaamheid een label te ontwikkelen. In september 2021 keurde het college het label ‘OK 
TOEKOMST’ goed.  
 
Het nieuwe label zal voor het eerst gebruikt worden in de werfcommunicatie van site Heistraat, 
alias het project COCON. Ook voor andere werven zoals de vernieuwing van de Grote Markt en 
Hendrik (nieuwe bib en Huis van het Kind) werd een visuele identiteit ontwikkeld en een 
kwalitatief campagneplan opgezet.   
 
Rond de Vredefeesten en Stad van de Sint hebben we grote publiekstrekkende campagnes 
gelanceerd. Voor Stad van de Sint hebben we een samenwerking opgestart met de Peatles, die 
op Vlaams niveau het product ‘Stad van de Sint’ verder kunnen uitdragen. Andere belangrijke 
campagnes waren die van ‘Iedereen mee’, ‘Kleurrijk Sint-Niklaas’ en ‘Sint-Niklaas zomert’.  
 
Naast de publiekstrekkende campagnes hebben we ook ingezet op het tweede luik van 
stadspromotie, namelijk ondernemerschap, tewerkstelling en welvaartscommunicatie. Eind juni 
werd de eerste brochure ‘Schakelen voor groei’ verspreid bij meer dan 2.500 ondernemers. Deze 
werd gesmaakt en eind oktober verscheen de tweede editie.  
 
Zowel de online als offline communicatie wordt geoptimaliseerd, al ligt de uitdaging 
voornamelijk op het digitale luik. De functie van de tijdelijke medewerker sociale media werd 
eerst uitgebreid en nadien ook bestendigd. De uitdaging nu is om het online bereik en de 
interactie met het doelpubliek te verhogen. 
 

http://www.sint-niklaas.be/huisstijl
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Voor de gesponsorde posts op sociale media werd een externe opdracht uitgeschreven, die in 
september 2021 gegund werd aan OMCollective. Met hun expertise kunnen we op een 
professionele en efficiënte manier de impact van de campagnes goed opvolgen en bijsturen 
waar nodig. Om de sociale media-aanpak in de organisatie te laten leven, hebben we nieuwe 
richtlijnen opgesteld en zijn er opleidingen en workshops gepland.  
 
In maart 2021 zijn we gestart aan de vernieuwing van de beeldbank. We willen deze opnieuw 
voeden met kwalitatieve ‘GDPR-proof’-beelden, die in lijn zijn met de gewenste uitstraling van 
een kleurrijk, warm, innovatief, dynamisch en verrassend Sint-Niklaas. Het platform wordt 
technisch afgewerkt begin 2022 en nadien gevoed met foto- en videomateriaal. Het videobeleid 
vormgeven, is één van de grote uitdagingen voor 2022. 
 
Midden 2021 werd het project gestart om het platform Ontdek Sint-Niklaas verder te 
optimaliseren en de UiT-database erin te integreren, om het gemakkelijker en intuïtiever te 
maken voor de gebruiker. De lancering is voorzien in het eerste kwartaal van 2022, bij de 
heropstart van de voorjaarsactiviteiten.  
 
In december werd een optimalisatieoefening opgestart rond print media, met onder meer een 
uitfaseringsplan voor onze reprografie. De waaier aan stadspromotionele gadgets, souvenirs en 
producten wordt ook kritisch doorgelicht en vernieuwd. Zo zijn er nieuwe stadspromotionele 
producten rond street art en is het Monopolyspelbord van Sint-Niklaas gelanceerd eind 
december.   
 
Met deze producten en andere campagnes willen we de stadsfierheid aanwakkeren. Zo was er 
de campagne rond Hooverphonic op Eurosong en werd in december een globale campagne rond 
stadsfierheid afgetrapt, waarbij we inwoners in de kijker zetten die hun dromen waar maken.   
 
AP 2. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen 
 
De campagne Jong.Wild.Goud, die alle initiatieven bundelt die onze stad beter maken voor 
kinderen en jongeren, werd rond de jaarwissel gelanceerd en stapsgewijs uitgerold binnen de 
verschillende beleidsdomeinen van het stedelijk beleid.  
 
Om Sint-Niklaas stadspromotioneel als kind- en jeugdvriendelijke stad in Vlaanderen op de 
kaart te zetten werd, parallel aan de eerste editie van de jongerenbegroting (zie AP 50), een 
groots opgezette livestream georganiseerd op 10 mei 2021. De thema’s hier waren ‘Wat met 
jongeren na corona’ en mentale gezondheid bij jongeren. 
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AP 3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen 
 

In de zomer van 2021 kwam het evenementenleven opnieuw stilaan op gang. Er kon en mocht 
weer meer georganiseerd worden. Dat merkten we ook in de aanvragen van organisatoren die 
allerhande initiatieven namen binnen de beperkingen van de toenmalig geldende maatregelen.  
 
De Vredefeesten kenden een alternatieve editie ‘Gezellig anders’. Wegens corona en de 
daarmee gepaard gaande maatregelen, moest voor het opstijgen van de ballons een andere 
locatie gezocht worden dan de markt, afgesloten van het publiek. Maar ondanks de 
beperkingen, is het op een minimale tijdsspanne toch gelukt om een mooie editie neer te 
zetten.  
 
In het najaar kwamen er opnieuw meer beperkingen en aanvragen van organisatoren hadden 
extra begeleiding nodig om binnen het toelaatbare kader te vallen. Desondanks werd er hard 
gewerkt aan onze traditionele producties Stad van de Sint en Sint-Niklaas Wintert. Niet alles 
kon doorgaan zoals gepland, maar met onder andere het optreden van de Peatles en Sint in de 
Piste viel er toch wat leuks te beleven.  
 
Achter de schermen werkten we ook het beleidsplan evenementen af, zodat we 2022 kunnen 
ingaan met een basiskader om op terug te vallen.  
 
Inzake toerisme hebben we met de nagelnieuwe toeristische bezoekersgids 2021 toeristische 
ambassadeurs – logiesuitbaters, brouwers en ballonvaarders – in de kijker gezet. Later op het 
jaar lanceerden we een nieuwe inspiratiegids voor groepsuitstappen. Intussen focusten we op 
de realisatie van het nieuwe toeristische infokantoor. 
 
We werkten verder aan een coronaproof belevingsaanbod en toeristische promotie voor de stad 
en haar groene deelgemeenten. Een greep uit het aanbod: 
• In het voorjaar realiseerde toerisme i.s.m. de dienst erfgoed van de provincie Oost-

Vlaanderen een ‘erfgoedsprokkel’ over de begraafplaats Tereken en organiseerde in situ een 
gewaardeerde lancering daarvan. 

• Met een nieuwe stadskernwandeling staat Sint-Niklaas nu ook op de populaire website 
reisroutes.be, die alleen al in de tweede week van april maar liefst 3.729 keer werd 
gedownload.  

• We zetten onze schouders onder de promotie van het eerste wandelnetwerk van het 
Waasland ‘Moervaartvallei’ dat ook Sinaai omvat. Tijdens de ‘Dag van de Trage Wegen’ 
zetten we wandelroutes in stiltegebied ‘De Fondatie van Boudelo’ en de heropende 
Heihoekwegel in Nieuwkerken in de kijker.  

• Als partnerstad van de World Choir Games die Vlaanderen aandeden, bereikte onze promotie 
meer dan 3.000 deelnemers uit Europa en daarbuiten. We organiseerden i.s.m. Koor en Stem 
en kinderkoor Mozaïek een koorvlammoment en tijdens het volledig volzette 
Vriendschapsconcert ontvingen we drie koren uit Frankrijk, Estland en eigen stad, die tot de 
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wereldtop behoorden. We boden hen een gesmaakt toeristisch namiddagprogramma aan. 
Jong, divers, dynamisch, internationaal,…  
 

AP 4. Verder kijken dan de eigen grenzen 
 

Het jaarlijkse MOOOV-wereldfilmfestival kreeg in de lente van 2021 wegens de sluiting van de 
bioscopen een digitale invulling. Er waren ook randactiviteiten met verschillende partners en er 
was een QR-wandeling met kortfilms doorheen de stad. De meest opmerkelijke spin-off was de 
videotentoonstelling (RE)VOLVER! - over kunst en cinema als wapen tegen onrecht – met 
geëngageerd werk van gerenommeerde kunstenaars, maar ook van artiesten die als vluchteling 
in België zijn beland. Het kunstenaarscollectief SEADS en Refu Interim waren onze partners. 
 
Op zaterdag 4 september 2021 - tijdens de Vredefeesten - werd voor het eerst een Vredesprijs 
uitgereikt aan een verdienstelijke persoon of organisatie die een link heeft met Sint-Niklaas. Uit 
meer dan vijftien kandidaten koos de jury voor Nelly Maes. Dit evenement zal voortaan jaarlijks 
worden georganiseerd.  
 
Een coronaveilige editie van de Wereldmarkt vond tijdens de Vredefeesten plaats op de Grote 
Markt onder het thema ‘Diversiteit fleurt Sint-Niklaas op’. 
 
Van begin september tot half oktober 2021 liep in de stad Futureproof: een 
sensibiliseringstraject over het belang van Europa voor de burger, in samenwerking met 
Europahuis Ryckevelde (Brugge) en het Bureau van de Europese Commissie. Er vond een 
zoektocht met quiz plaats langsheen tien locaties in de stad waar de impact van Europa via een 
infobord werd verduidelijkt (ruim 400 deelnemers). Daarnaast werd ook een debatavond 
georganiseerd over de thema’s klimaat en milieu (ruim 60 deelnemers). 
 
Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot 25 september 2021, werden vier 
nieuwe ambassadeurs gelauwerd voor hun inspanningen in het kader van de SDG’s (duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen): Pomona, Velt Waasland, lara mora en Het Woasland Plogt. 
 
Het federaal programma van de stedenband met Tambacounda (Senegal) loopt eind 2021 af. 
Een nieuw programma voor de periode 2022-2026 werd dit jaar intensief voorbereid. Het zal 
focussen op het economisch verzelfstandigen van vrouwen en jongeren, onder meer via 
groenteteelt in de Mamacoundavallei. 
 
In 2021 begon de zoektocht naar een groepje jongeren die samen met de stad en de 
FairTradeGemeente-trekkersgroep willen werken aan een fairtradememorandum. Met een SDG-
escaperoom, heerlijke mocktails en een battle van de jeugdbewegingen ging dit traject in 
oktober 2021 van start, in samenwerking met de externe partner Globelink. Wat volgens deze 
jongeren de krijtlijnen moeten zijn voor een beleid rond eerlijke handel in Sint-Niklaas, komen 
we te weten in 2022. 
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Tot slot namen we in 2021 de handschoen van het provinciebestuur op om tegen het einde van 
het jaar tien mondiale uitdagingen te realiseren. Daar zijn we ook effectief in geslaagd. 
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BD 2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt  
 
AP 5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt 
 
In 2021 bereidde een brede stuurgroep (met zowel interne als externe partners uit 
verschillende beleidsdomeinen) de opstart van een pilootproject rond gebiedsgericht werken 
voor. In hat kader van de Vlaamse subsidieoproep ‘wijkverbeteringscontracten’, werd een 
concreet dossier uitgewerkt met de Kroonmolenwijk als pilootwijk. De aanvraag werd intussen 
goedgekeurd en de uitvoering van het ‘Labo Kroonmolenwijk’ is opgestart, met op 23 november 
een kick-off voor professionele partners. Tijdens deze kick-off werd een gemeenschappelijk 
begrip rond leefbaarheid ontwikkeld en input verzameld voor een bevraging van de inwoners 
van de wijk. Deze bevraging is een eerste concrete stap om de Kroonmolenwijk onderbouwd te 
analyseren. Het volledige analysetraject loopt in het voorjaar van 2022. Aansluitend, in het 
najaar van 2022, zal het concept ‘wijkbudget’ gelanceerd en getest worden. Nadat dit concept 
geëvalueerd en bijgestuurd is, kan het ook in andere wijken uitgerold worden. 
 
AP 6. Overlast en onveiligheid actief bestrijden 
 

Ook in 2021 ging de strijd tegen sluikstort verder. Hoewel sedert de zomer de meldingen inzake 
sluikstort/zwerfvuil voor het eerst lager waren dan in 2020, werd er in 2021 beduidend meer 
afval opgehaald dan in 2020. 
 
Om het achterlaten van afval op het openbaar domein terug te dringen, hebben de stad en de 
politie tal van preventieve, sensibiliserende en curatieve acties op touw gezet waarvan we hier 
de voornaamste opsommen: 
• Sinds januari 2021 worden mobiele camera’s ingezet op potentiële sluikstortlocaties en 

werden al enkele daders op heterdaad betrapt.  
• Er werd een nieuwe sensibiliseringscampagne tegen sluikstorten en zwerfvuil gelanceerd 

met verplaatsbare displays die er de nadruk op leggen dat ook de burger 
verantwoordelijkheid draagt in het net houden van het openbaar domein. Ook om het 
melden van sluikstorten aan te moedigen, werd de burger gesensibiliseerd.  

• Bij wijze van proefproject werden er vier pizzadooscontainers geplaatst (op het 
Stationsplein en het Sint-Nicolaasplein) met een speciale opening waar pizzadozen door 
kunnen, zodat deze niet blijven rondslingeren. 

• Het nieuw ontwikkelde dashboard voor de monitoring van de meldingen rond overlast, laat 
toe om korter op de bal te spelen bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor 
camera’s en displays.  

• Kapotte openbare vuilnisbakken hebben een hoes gekregen met een tekst die de burger 
aanspoort om het afval niet daar achter te laten, maar om een andere te nemen in 
afwachting van de reparatie of vervanging. Dit zorgt ook voor een positiever straatbeeld.  

• Tijdens de Week van de Handhaving van 4 tot 11 oktober 2021 hebben wijkagenten,  
milieupolitie, gemeenschapswachten, MIWA en team openbare reinheid gecoördineerde 
controleacties uitgevoerd (op sluikstort/zwerfvuil, bezit van hondenpoepzakjes en opruimen 
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van hondenpoep, juist aanbieden van papier en karton, …). Wie het goed deed, kreeg een 
gadget.  

 
In het stadspark en aan het skatepark Witte Molen werd extra zomertoezicht georganiseerd. Het 
kwakkelweer zorgde er wel voor dat het aantal bezoekers binnen de normen bleef en er weinig 
problemen waren. Er werd onderzocht hoe de overlast in en rond het skatepark kan beperkt 
worden door betere verlichting en bedrading, meer snoeiwerk en aangepaste planten en 
struiken en extra containers voor zwerfvuil. 
 
De criminaliteitscijfers zijn gedaald van 8.081 feiten in 2020 naar 6.619 feiten in 2021. In 2019, 
voor corona dus, vonden 7.234 feiten plaats. In 2020 schreef de politie heel wat processen-
verbaal uit gerelateerd aan de opeenvolgende fases in de handhaving van de pandemie (1.463 
pv’s). In 2021 halveerde dit aantal tot 520. In het eerste coronajaar 2020 nam ook het aantal 
feiten van informaticacriminaliteit en -bedrog toe, van 533 in 2019 naar 1.128 in 2020. In 2021 
daalde het aantal feiten opnieuw naar 912.  
 
Er is een visie ontwikkeld voor het toekomstig camerabeleid (toezichtscamera's op het openbaar 
domein, inbraakcamera’s en ANPR-camera's), waaraan nieuwe aanvragen voor preventieve en/of 
veiligheidsgevoel verhogende camera’s zullen worden getoetst. De huidige camera’s zijn 
hersteld en geoptimaliseerd. De ANPR-camera’s worden operationeel op 1 januari 2022. In 2021 
werd een lokale server voor de opstart van de toegangscontrole aangekocht, kregen de ANPR-
camera's een upgrade en werd de opstart voorbereid (inrichting openbaar domein, opstellen 
reglement en whitelist, communicatiecampagne). 
 
De gemeenschapswachten-toezichters zijn sinds maart gehuisvest bij de politie en worden ook 
van daaruit aangestuurd, in coördinatie met de stad. Zij vormen het nieuwe team toezicht, 
waarvan de bezetting en de taken in 2021 werden bepaald. Van zodra het toezicht op parkeren 
wordt opgenomen door een externe firma (vanaf november 2022), zullen ook de 
parkeerwachters dit team vervoegen.  
 
De overeenkomst Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is zonder inhoudelijke 
wijziging verlengd door de Ministerraad voor de periode 2020-2022. Bij een verlenging voor 
2023 wordt onderzocht hoe we de middelen van het SVPP kunnen inzetten voor een meer 
integraal stedelijk preventiebeleid. 
 
AP 7. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
 
In een scholenstad als Sint-Niklaas is verkeersveiligheid een topprioriteit. De grote groepen 
jonge fietsers en voetgangers op de schoolroutes zijn bijzonder kwetsbaar. De verruiming van 
de zone 30 over heel de stadskern en in de dorpscentra is daarom een cruciale maatregel. 
De voorbije jaren werd de zone 30 in Sint-Niklaas steeds uitgebreider. In 2021 heeft de stad 
daar nog een aantal straten aan toegevoegd, waardoor de complete stadskern nu een 
snelheidsbeperking kent tot 30 km per uur. Het gaat om de volledige zone, afgebakend door de 
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Singel, de N70 en de N41 met de westelijke tangent, met uitzondering van de Parklaan en de as 
Tuinlaan, Valk en een klein deel van de Langhalsbeekstraat. Buiten de rondweg zitten de 
woonwijken in de zone 30, onder meer de Kloosterlandwijk (achter het station). Ook de 
Watermolendreef en Watermolenstraat komen in de zone 30. In de deelgemeenten Belsele, 
Nieuwkerken en Sinaai wordt de bestaande zone 30 in de dorpskern uitgebreid met enkele 
straten. Nieuw is de zone 30 in de omgeving van de kerk van Puivelde. 
 
Ook dit jaar werden er drie drukke kruispunten (ter hoogte van het Onze-Lieve-Vrouwplein, de 
Spoorweglaan-Plezantstraat en kruispunt Eigenlo) conflictvrij gemaakt dankzij een ‘vierkant-
groene’ verkeerslichtenregeling. 
 
Om de verkeersveiligheid te verhogen is de trajectcontrole geactiveerd in de Bellestraat en de 
Hoge Bokstraat. 
 
AP 8. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren 
 
De 24-urenpermanentie die de Hulpverleningszone Waasland voorziet in de brandweerpost Sint-
Niklaas werd bestendigd. Hiervoor krijgt de Hulpverleningszone jaarlijks een bijkomende toelage 
van 250.000 EUR.  
 
AP 9. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad 
 
Na de goedkeuring van het diversiteitsprogramma werd een grote communicatiecampagne 
opgezet rond de boodschap ‘Iedereen Mee’, om de samenhorigheid in onze stad aan te 
wakkeren. 
 
Er werden ook al heel wat acties van het diversiteitsprogramma opgezet. Begin 2021 stuurden 
we de 80-plussers van onze stad een nieuwjaarsbrief en organiseerden we een belronde. Bij de 
organisatie van het vaccinatiecentrum besteedden we extra aandacht aan de toegankelijkheid 
van het centrum: vervoer voor minder mobiele inwoners, algemene toegankelijkheid in 
samenwerking met Inter, brede toegankelijke communicatie door o.a. interne en externe 
webinars te organiseren voor collega’s, hulpverleners, partners en verenigingen. Bij de 
communicatie over Covid-19 en de vaccinaties hebben we een zware inspanning geleverd om 
kwetsbare doelgroepen te bereiken (vooral personen met een migratieachtergrond, mensen met 
een laag inkomen en jongeren). We pasten taal, communicatiekanalen en methodieken aan. 
Verder was er o.a. een tweede ronde voor bellende vlakken bij handelaars, de lancering van de 
‘Iedereen mee’-wandelingen, de campagne ‘superverspreiders van inclusie’, de Idahot-actie op 
17 mei en de opstart van het regenboogbeleid met een online workshop op 17 juni.  
 
We startten een traject op met gebruikersgroepen in het kader van ‘Iedereen mee’, rond de 
dossiers ontwerp Grote Markt, vervoer op maat en de nieuwe stadswinkel. Dit traject is afgerond 
in het najaar. Diensten kunnen vanaf nu een beroep doen op gebruikersgroepen om hun 
projecten, ontwerpen en dienstverlening nog meer aan te passen op maat van alle inwoners.  
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Het meldpunt discriminatie op de woonmarkt werd opgericht, gekoppeld aan een uitgebreide 
bevraging rond gelijke kansen op de woonmarkt.  
 
Begin 2021 hebben we in het welzijnshuis een eerstelijnspunt psychologische hulp voor 
volwassenen opgestart, in samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Ook Tejo, een nieuwe vzw die laagdrempelige therapie voor jongeren voorziet, kon van bij de 
opstart rekenen op onze steun. 
 
AP 10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren 
 
De strijd tegen racisme en discriminatie is één van de zes grote thema’s van het 
diversiteitsprogramma. In 2021 hebben we geïnvesteerd in het verhogen van de 
meldingsbereidheid en werd het meldpunt discriminatie op de woonmarkt geïnstalleerd en 
bekend gemaakt. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 
21 maart 2021 hebben we verschillende verhalen in beeld gebracht over de niet evidente 
zoektocht naar een huurwoning. Met deze moedige getuigenissen zetten we ons pleidooi voor 
meer gelijke kansen op de woonmarkt kracht bij.  
 
In het kader van de Wereldvluchtelingendag (20 juni) werden alle activiteiten en de 
dienstverlening omtrent vluchtelingen in de kijker gezet. We blijven het vluchtelingenoverleg 
faciliteren en zoeken naar meer oefenkansen Nederlands voor de doelgroep.  
 
Een opmerkelijke inburgeringsactie was het inschakelen van nieuwkomers als vrijwilligers in 
het vaccinatiecentrum, via Refu Interim. Via een maatschappelijk nuttige taak kregen ze zo ook 
de gelegenheid om de Nederlandse taal te oefenen. 
 
Voor inburgeraars staat in het najaar een digitaal programma Op-Stap op de planning, waarbij 
men een aantal diensten beter kan leren kennen. 
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BD 3. De stad verder ontwikkelen en vergroenen 
 
AP 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken 
 
Voor de verankering van het lobbenstadmodel en een visie voor het buitengebied hebben we 
een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas.  
 
Daarnaast werd gestart met de opmaak van 4 groene RUP’s voor de verankering van de groene 
lobben. Het gaat om het RUP Stadsrandbos Noord, De Raap (Bellestraat-Zonneken), 
Sportkringpark en Bolleakkergebied. Voor het laatste gebied wordt parallel een 
landinrichtingsnota opgemaakt in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.  
 
Voor de herlokalisatie van het AZ Nikolaas en de herontwikkeling van het Hendrik Heymanplein 
stelde de gemeenteraad het RUP definitief vast. Voor de huidige ziekenhuiscampus gelegen 
tussen de Moerlandstraat en de Lodewijk De Meesterstraat werd het kader vorm gegeven voor 
de opmaak van een planologische visie. 
 
AP 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt 
 
De woningen van het woonproject De Vakschool zijn bijna volledig bewoond. Op de site is de 
aanleg van het openbaar domein van start gegaan, deze zal begin 2022 afgerond zijn. Tevens 
zullen in 2022 de werken aan het Herenhuis opgestart worden als sluitstuk van deze 
herontwikkeling. Hiervoor hebben we een subsidie van Vlaanderen gekregen. 
 
Op de Paterssite werd in 2021 de Paterskerk feestelijk geopend en ondertussen speelt die 
alweer volop een rol in het gemeenschapsleven. Voor de huisvesting hebben de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting voor sociaal wonen en Wooncoop samen een 
omgevingsvergunning aangevraagd en deze ook bekomen. Het ontwerp voor de publieke tuin 
werd opgestart. Daar zal in 2022 de omgevingsvergunning voor worden aangevraagd.  
 
Naast de definitieve vaststelling van het RUP voor de vernieuwing van het Hendrik 
Heymanplein, werden de voorbereidingen getroffen om de bib en het Huis van het Kind hier 
een nieuwe stek te geven. Voor de realisatie van dit nieuwe gebouw werd een Design&Build-
procedure opgestart, die in 2022 zal landen met de aanstelling van een partner voor het 
ontwerp en de bouw.  
 
AP 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 
 
Sinds 1 januari 2020 maakt stad Sint-Niklaas deel uit van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband wonen in het Waasland. In 2021 hebben we verder ingezet op 
structurele leegstandstandscontroles.  
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De taskforce sociaal wonen volgt het sociaal aandeel op. Op advies van de taskforce besliste het 
college om verschillende stadsgronden te verkopen aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de 
Huisvesting om er 54 bijkomende sociale woningen op te realiseren. Het betreft gronden ter 
hoogte van de Clementwijk, hoek Hovenierstraat/Hendrik Heymanplein, Kazernestraat (grond 
huidig Huis van het Kind), Camiel Huysmanslaan en Clementwijk fase II. 
 
Vanaf 2023 mag er slechts 1 aanbieder van sociale woningen meer zijn op het grondgebied van 
de stad, namelijk de woonmaatschappij. Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering dat 
één woonmaatschappij het grondgebied van Temse en Sint-Niklaas zal bedienen. Het 
stadsbestuur neemt een coördinerende rol op in de vorming van de woonmaatschappij.  
 
In 2021 werden de eerste ontwerpnormen voor de vernieuwde bouwcodex voorgesteld. Deze 
zullen na overleg met het bestuur, adviesorganen, diensten, stakeholders en hogere overheden 
verder worden verfijnd. Een juridisch bureau bewaakt de wettelijkheid van deze normen. 
 
AP 14. Inzetten op toegankelijk groen 
 
Bebossing en groen – planning en aankopen: 
 
Het ontwerp om van stadsbos Puitvoet een trekpleister te maken, krijgt vorm. In het voorjaar 
van 2022 deelden naburige scholen, jeugdverenigingen, gebruikers en experten hun dromen 
over dit stadsbos tijdens brainstorms op het terrein. Het uiteindelijke ontwerp wordt begin 2022 
verwacht.  
 
Dezelfde methodiek werd toegepast voor het ontwerp van speelbos Ter Beke in Sinaai. Op 
enkele druilerige novemberdagen werden buurtbewoners, Chiro, scouts en KLJ uitgenodigd om 
na te denken over de toekomst van het bos. Het studiebureau gaat aan de slag met hun zeer 
waardevolle inbreng. 
 
Bebossing en groen – inrichting:  
 
Een amfitheater, een speelbos, kolossale tamme kastanjes en zomereiken, water én schapen. 
Het nieuwe gemeentepark van Nieuwkerken biedt voor elk wat wils. Het park wordt gesmaakt, 
zo blijkt uit het grote aantal bezoekers sinds de opening in mei en de enthousiaste reacties 
tijdens de Open Monumentendag. Eén probleem: een naam ontbrak. Na wat gezonde discussie 
kwam het ‘Menapiërspark’ als winnaar uit de brede bevraging. 
 
Ook in onze kernstad voorzien we nieuwe natuur. Een deel van de voormalige site van Nobels-
Peelman werd door het stadsbestuur heraangelegd als ecologische groenzone genaamd 
‘brasserie honingdauw’: 2.000 m² bloemrijk grasland met ruimte voor water. Daarnaast plantten 
de leerlingen van basisschool Driegaaien op 16 maart 2021 in de Baenslandwijk het eerste 
wonderwoud van onze stad aan; kleine bosjes met een groot aantal plantensoorten. Een waar 
feestmaal voor insecten en vogels. 
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De nieuwe hondenloopweide aan de rand van sportkringpark Puyenbeke werd aangelegd op 
vraag van lokale hondeneigenaren. Tot enkele jaren geleden lieten zij hun trouwe viervoeters 
ravotten op een in onbruik geraakt voetbalveld van Waasland-Beveren. Die weide wordt echter 
omgevormd tot een BMX-terrein, als onderdeel van de uitbreiding van de sportsite. Na overleg 
met de hondeneigenaren zocht en vond de stad een alternatief: een zone van ongeveer 900 m², 
grenzend aan de Pijkedreef en het nieuwe baseballveld.  
 
Tot slot plantten meer dan 400 gezinnen een boom aan in het nieuwste geboortebos aan 
stadsbos Puitvoet. En daarnaast bebosten de stadsdiensten een perceel nabij de Hoge Bokstraat, 
waardoor dit najaar circa 1 hectare nieuw bos werd gecreëerd in Sint-Niklaas. 
 
Biodiversiteit: 
 
Het stadsbestuur zet in op bebossing en vergroening, op openbaar domein én op particulier 
eigendom. Naast de traditionele subsidies voor aanplant en onderhoud van kleine 
landschapselementen, subsidies voor de aanleg van groendaken en subsidies voor aankopen 
van gronden door natuurverenigingen, organiseerden 8 vrijwillige tuinrangers safari’s in de 
tuinen van onze inwoners en verleenden hen advies omtrent de ecologische en 
klimaatbestendige inrichting. Onze inwoners stelden ook massaal hun gevel ter beschikking 
voor de aanleg van gevelgroen. Meer dan 600 kleine en grote geveltuinen worden het komende 
jaar aangelegd. 
 
Trage wegen: 
 
De heropening van de Heihoekwegel maakt open ruimte nabij de dorpskern van Nieuwkerken 
opnieuw toegankelijk voor de dorpsbewoners. Bosgebied De Bezenkoek te Belsele is dan weer 
toegankelijker voor rolstoelen en buggy’s door de rolstoelvriendelijke heraanleg van de 
Kouterwegel en Puiveldewegel. 
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BD 4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren 
 
AP 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud 
 
Inzake de grote ruimtelijke projecten is in 2021 het volgende gebeurd: 
 
• Project 33: In 2020 werd door de Vlaamse overheid een subsidie toegekend voor de 

vergroening van de ruimte onder de spoorwegbrug in de Spoorweglaan. In 2021 werd dit 
verder concreet uitgewerkt tot het ‘Project 33’, hierbij verwijzend naar het aantal 
spoorwegpijlers. Op basis van de visienota van de curator keurde de gemeenteraad op 25 
juni 2021 het bestek goed voor de uitvoering van dit project, dat naast vergroening ook de 
aspecten beeld en street art omvat. In het najaar van 2021 werden de professionele partners 
gekozen. Vanaf het voorjaar 2022 kan dit project in uitvoering gaan, waarbij het de 
bedoeling is dat de Sint-Niklazenaar er actief aan meewerkt. 

• De winkelwandellus werd gestaag verder aangelegd. De Broodstraat en de Collegestraat 
werden in 2021 afgewerkt, nadat eerder de Paul Snoekstraat en Richard Van Britsomstraat 
zijn aangepakt.  

• De heraanleg van de Grote Markt zit intussen alweer in een volgende fase: net voor de 
jaarwisseling werd het definitief ontwerp afgeklopt. En in tussentijd werd uitgebreid 
gecommuniceerd naar de bevolking, met onder meer de infocontainer. 

• Het finale ontwerp van het Kokkelbeekplein werd afgeklopt, nu volgt de technische 
uitwerking met het oog op uitvoering in 2022. 

• Heraanleg Ten Bos: we startten een uitgebreid participatietraject voor de heraanleg van het 
centrum van de deelgemeente Nieuwkerken. Omwille van corona werd het geplande 
participatietraject getemporiseerd. Op vraag van de bevolking laten we de belangrijkste 
participatiemomenten fysiek plaatsvinden.  

• Het project op de Houtbriel toont aan waar we binnen enkele jaren op meerdere plaatsen 
willen staan: een fameuze ontharding (wegname klinkers) en toename aan groen en lokale 
infiltratie van regenwater. 

 

AP 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien 
 

Onder de noemer van dit actieplan werden in 2021 tal van projecten opgestart en/of 
uitgevoerd. Een bloemlezing: 
 
• Zoals elk jaar verschenen er in het stadscentrum en de dorpscentra weer mooie plant- en 

bloemenperken die kleur, biodiversiteit en een thuis voor insecten met zich meebrachten. 
Ook in de buitenwijken werd verder vergroend, zo werd nog net voor de zomer gestart met 
de ontharding van telkens één van de twee voetpaden in de zijstraten van de 
Gorinchemstraat en Abingdonstraat. En eerder in het voorjaar werden de Kievit- en 
Kwartelstraat zo afgewerkt. In het najaar kwam er de ontharding op het Hendrik 
Heymanplein langsheen het fietspad bij. 
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• Gevelgroen en gevelslingers: ook dat hoort bij de heraanleg van buurten. In 2021 werd werk 
gemaakt van een bestek en de opdrachten werden net voor de zomer gegund. In het najaar 
werden hiervan de eerste resultaten zichtbaar. In eerste instantie wordt ingezet op 
groenarme buurten en op geplande werken (bv. winkelwandellus). 

• Tal van straten kregen een nieuwe asfaltlaag, net als de tunnel onder het station. Zo kunnen 
automobilisten terug op een comfortabele manier gebruik maken van deze straten. Enkele 
voorbeelden: Dennenstraat, Pastoor De Meerleerstraat, Europark Zuid, … 

 
AP 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen 
 
In 2021 hebben we de uitoefening van het sociaal beheersrecht voorbereid. De vereenvoudigde 
regelgeving rond sociaal beheersrecht laat toe dat de stad een woning beheert in plaats van de 
eigenlijke woningbezitter en als sociale woning verhuurt. Dit voor woningen die gedurende 
minstens 2 jaar leeg staan of onbewoonbaar zijn. Een aantal stappen zijn gezet in het maken 
van het werkingskader en het vormen van partnerschappen. Inventarissen van leegstand, 
verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid werden uitgefilterd op basis van een 
aantal criteria. De stad zal hoe dan ook altijd moeten overgaan tot een beperkte renovatie van 
die panden. Via sociale verhuring zal de investering worden terugverdiend. 
 
Langdurige leegstand/verwaarlozing wordt ontmoedigd door een verdubbeling van het 
belastingtarief vanaf het vierde aanslagjaar naar 10.000 EUR voor een woning, 8.000 EUR voor 
een appartement en 4.000 EUR voor een kamer. 
 
AP 18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad 
 
Met oog op een veiligere leefomgeving voor zowel bezoekers, parkwachters als toevallige 
passanten implementeerde MIWA de verplichting tot het verpakt aanleveren van asbestafval op 
het recyclagepark. Hiermee werd gevolg gegeven aan de omzendbrief van de bevoegde 
minister. Om de gebruikers van het recyclagepark tegemoet te komen, introduceerde MIWA 
reglementaire en gebruiksvriendelijke verpakkingen die aan laagdrempelige tarieven te koop 
worden aangeboden in de recyclageparken. 
 
De huis-aan-huisinzameling van asbestcementen golfplaten voor particulieren en 
jeugdverenigingen werd opgedreven door de invoering van meer inzameldagen en meer 
bekendmaking. Er werd het afgelopen jaar een verdubbeling van de ingezamelde tonnages 
opgetekend. Om de dienstverlening uit te breiden werd een subsidieaanvraag ingediend bij 
OVAM om ook gevelleien aan huis in te zamelen, met gunstig gevolg. Op die manier worden 
grote en moeilijk te transporteren hoeveelheden asbestafval afgeleid naar een deskundige en 
veilige service aan huis. De implementatie is voorzien voor 2022. 
 
Er werden twee groepsaankopen inzake asbestverwijdering voorbereid, met name de 
verwijdering van asbesthoudende vloerbedekking en leidingisolatie. Het gaat om twee 
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losgebonden toepassingen van asbest die een deskundige en dure interventie vergen. De 
groepsaankopen moeten de deelnemers ontzorgen en laten genieten van gereduceerde tarieven 
dankzij een premie van de Vlaamse overheid.  
Voor een derde groepsaankoop, nl. de verwijdering van asbesthoudende daken, werden de 
opportuniteiten afgetoetst om aansluiting te vinden bij het wijkrenovatieproject in o.a. de 
Kroonmolenwijk. Dit moet uitmonden in een samenwerking zodat duurzame renovatie gepaard 
gaat met een veilige verwijdering van asbest in en rond de woning.  
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BD 5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken 
 
AP 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad 
 

Het openbaar domein wordt steeds veiliger aangelegd, op maat van voetgangers en fietsers. De 
winkelwandellus is daar een mooi voorbeeld van (Collegestraat, Richard Van Britsomstraat). 
 
We realiseerden allerhande maatregelen om het fietscomfort en de veiligheid voor fietsers te 
verbeteren, met name: 
 
• finaliseren plannen fietsinfrastructuur Zwaanaarde met opstarten van de nutswerken; 
• aanvatten eerste fase fietsdossier Hoogkamerstraat, waarmee de missing link voor een 

veilige fietsinfrastructuur tussen Temse en Sint-Niklaas wordt weggewerkt; 
• aanleg omleiding F4 i.f.v. de onderdoorpersing van het spoor; 
• plaatsing markeringen oversteken F4; 
• finaliseren plan fietsstraat Vrouweneekhoekstraat; 
• start optimalisatie fietsinfrastructuur en enkele rijrichting Tereken; 
• plaatsing fietslichtenautomaat en bij uitbreiding accessoires; 
• finaliseren fietsdossier Eigenlostraat, Dendermondse Steenweg, Tereken, Hoge Heerweg en 

Industriepark-West; 
• opstart inmeting verbreding F411. 

 
In de Watertorenstaat werd het statuut schoolstraat ingevoerd. De stad telt nu reeds 8 
schoolstraten. In de Westerlaan werd het statuut fietsstraat ingevoerd, waardoor we nu 16 
fietsstraten hebben. 
 
AP 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren 
 
In de vervoerregioraad van 22 april 2021 werden de hoppinpunten op het grondgebied van 
Sint-Niklaas definitief vastgelegd. In Sint-Niklaas zullen gefaseerd 27 hoppinpunten worden 
ingericht waarvan 1 interregionaal hoppinpunt (NMBS-station), 1 regionaal hoppinpunt 
(Waasland Shopping) en 25 lokale hoppinpunten. De inrichting van de hoppinpunten aan het 
station van Sinaai en aan het Waasland Shopping werden al goedgekeurd. In 2022 wordt de 
uitrol van het goedgekeurd openbaar vervoerplan verder voorbereid (opstart ten vroegste 1 januari 
2023). 
 
Om een nog beter zicht te krijgen op de ervaring en beleving van mindervalide en oudere 
openbaar vervoergebruikers, organiseerde de mobiliteitsdienst en de dienst welzijn in de loop 
van de maand juni 2021 drie gebruikersgroepen ‘Iedereen mee rond vervoer op maat’: twee 
wijkgebonden in de Clementwijk en de Priesteragiewijk en 1 algemene waarbij we zowel 
huidige als toekomstige noden in kaart brachten en zijn nagegaan wat voor gebruikers van 
belang is om gebruik te maken van oplossingen. 
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AP 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten 
 
In 2021 werd het interne bedrijfsvervoersplan gefinaliseerd. Alle nieuw aangekochte auto’s en 
bestelwagens (tot een bepaalde grootte) worden vanaf nu automatisch 100% elektrisch. Er 
wordt een bijkomend investeringsbudget van 100.000 EUR voorzien voor randinfrastructuur 
(laadpalen, extra fietsenstallingen,...) op de verschillende stadslocaties (stadhuis, techniekhuis, 
welzijnshuis,...).  
 
Personeelsleden met werklocatie stadhuis en directe omgeving worden voor 
dienstsverplaatsingen die niet met de fiets kunnen gebeuren, gestimuleerd om gebruik te 
maken van het stedelijk deelwagenaanbod. Momenteel bestaat dit aanbod uit 14 deelwagens 
op 9 verschillende locaties. In 2021 verscheen via een project van Waasland Klimaatland voor 
het eerst een speler op de markt met 100% elektrische deelwagens, waarvan er 2 op locatie in 
Sint-Niklaas, o.a. één op het Kroonmolenplein. 
 
AP 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren 
 
In functie van de uitvoering van het circulatieplan zijn volgende acties ondernomen in 2021:  
 
• uitvoeren participatietraject voor de winkelwandellus fase 3 en 4 voor het bepalen van de 

verkeerscirculatie rondom het Regentieplein; 
• voltooiing definitief ontwerp Grote Markt met de integratie van de autoluwe zones; 
• voorbereiding operationalisering autoluwe zones en verkeersfilters; 
• invoering van éénrichtingsverkeer op Tereken; 
• downgraden statuut R. Van Britsomstraat en Collegestraat, in uitvoering van het 

wijkcirculatieplan en de aanpak van fase 1 en 2 van de winkelwandellus. 

 
AP 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden 
 
Wat betreft de oostelijke tangent werd het studiewerk omtrent alternatieve aantakkingen van 
het Europark-Zuid afgerond. De MER-studie wordt opgestart in 2022. 
 
Het bewegwijzeringsplan naar de industrieparken op basis van havennummers werd volledig 
geplaatst langs de gemeentewegen. 
 
Samen met de buurgemeenten werd binnen Interwaas de studie over het doorgaand 
(vracht)verkeer in het Waasland afgerond. Op basis van deze studie zal worden bekeken welke 
technologie kan gebruikt worden voor een goede handhaving om vooral doorgaand 
vrachtverkeer te verbieden. 
 
Een aantal maatregelen uit het verkeerscirculatieplan werden ingevoerd, o.a. de invoering van 
éénrichtingsverkeer op Tereken. 
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Inzake parkeren hebben we verder ingezet op de inrichting van buurtparkings. Zo is er in de 
Broodstraat een buurtparking gerealiseerd met 24 plaatsen. Daarnaast werden ook 
voorbereidingen getroffen om andere buurtparkings te voorzien. In 2022 zullen de 
buurtparkings AZ Nikolaas (2 parkings van 50 + 18 plaatsen in Brugsken) en SBE (parking van 9 
plaatsen in Slachthuisstraat) worden geopend. De overeenkomsten met SVK (parking van 175 
plaatsen t.h.v. Westerplein), OLVP (parking van 50 plaatsen in Spoorweglaan) en WZC Het Hof 
(parking van 20 plaatsen in Hofstraat) worden in 2022 afgesloten. 
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BD 6. De weg naar een klimaatneutrale stad verderzetten 
 
AP 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij de bevolking 
 
Klimaatadaptatie: 
 
In opdracht van de provincie, heeft studiebureau Sweco gewerkt aan een regionaal 
adaptatieplan voor de Wase regio met volgende eindproducten: een risico- en 
kwetsbaarheidsanalyse van het Waasland, het eigenlijke regionaal klimaatadaptatieplan en een 
bijhorend Manifest, waarin de strategische doelstellingen kernachtig worden samengevat. Er 
werd op regelmatige basis teruggekoppeld met de leden van stuurgroep Waasland Klimaatland. 
De suggesties of bedenkingen van de betrokken gemeenten werden zo veel mogelijk verwerkt 
in het eindrapport. Het regionaal adaptatieplan gaat ter goedkeuring naar de gemeenteraad van 
januari 2022. 
 
Intussen wordt verder gewerkt aan concrete realisaties om de stad te ontharden en te 
vergroenen. Zo zijn op 6 december 2021 de werken gestart bij het project ‘ontharding en 
vergroening van de voortuinen in de Baenslandwijk’. In 2021 zijn er 7 van de 11 voortuinen 
aangepakt. De overige tuinen zullen in het voorjaar van 2022 aangepakt worden. 
 
Energie: 
 
Eind oktober 2021 keurde de gemeenteraad het ambitiekader van het Energielandschap 
Waasland goed dat werd uitgewerkt door de provincie. Het ambitiekader geeft de krijtlijnen 
weer voor de opmaak van een regionale ruimtelijk visie op het Energielandschap 2050. In 
december ging in de Paterskerk een workshop door met diverse stakeholders om de 
bouwstenen voor het Energielandschap vast te leggen. Met deze bouwstenen wordt in 2022 
werk gemaakt van een eerste reeks van mogelijke scenario’s voor het Energielandschap 2050. 
 
Het studiebureau Antea maakte in 2021 twee haalbaarheidsstudies ‘duurzame warmte’ op, één 
voor de site Puyenbeke en één voor de omgeving van de Grote Markt. De bevindingen van de 
studie Puyenbeke werden meegenomen in de leidraad voor het nieuwe zwembad (mogelijkheid 
riothermie). Opportuniteiten uit de studie Grote Markt worden verder bekeken met een aantal 
stakeholders.  
 
Circulaire economie: 
 
De opstart van kinderfietsenbib ‘Op Wielekes’ werd in gang gezet onder begeleiding van 
Netwerk Bewust Verbruiken vzw i.s.m. Den Azalee, de sportdienst en team activering. Eind 
december 2021 hebben we in totaal 100 fietsjes kunnen uitlenen en zijn er reeds 85 fietsjes 
binnengebracht. We spreken van een succes. De fietsbib werkt via 2 vrijwilligers die deze 2-3 
keer per maand openhouden.  
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Stad als voorbeeld 
 
De stad ondersteunde in 2021 het project Klimaatlink van de UAntwerpen waarbij lespakketten 
rond klimaat voor wetenschappelijke vakken, maar ook voor wiskunde en PAV, zullen worden 
aangeboden aan een aantal secundaire scholen. Het project loopt af eind 2022. 
 
De stad lanceerde in september 2021 de oproep ‘Proximity’. Verenigingen en burgers kunnen 
een subsidie aanvragen voor initiatieven die de klimaatuitdaging aangaan. In totaal werden 7 
projecten ingediend. In januari 2022 volgt er een jurymoment, met aansluitend In het voorjaar 
een event om de geselecteerde projecten in de verf te zetten. Het traject loopt af in het najaar 
van 2022. Verwacht wordt dat de geselecteerde projecten dan concreet zijn opgestart.  
 
AP 25. Minder afval produceren 
 
De Sint-Niklase compostwerf is een draaischijf voor het duurzaam groenbeheer in de Wase 
regio. Snoeihout, bladeren en gras worden er omgezet tot een hoogwaardig product, dat de 
grond verbetert en gezonde en sterke planten voortbrengt. Op zaterdag 23 oktober 2021 vond 
er een opendeur plaats op de site van de compostwerf. De medewerkers loodsten bezoekers 
door de wondere wereld van het composteren en VLACO organiseerde workshops rond onder 
meer compostgebruik. Er was een expo over de afvalverwerking in de stad en een infomarkt met 
onder meer standen van intercommunale MIWA, de imkerbond, hoeveproducten, VELT, 
Tuinrangers en geveltuinen. 
 
De invoering van het diftarsysteem in 2019 zorgt ervoor dat iedereen zijn restafval betaalt 
volgens het aangeleverde gewicht. Dit heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid ingezameld 
restafval per inwoner is gedaald van 119 kg in 2019 naar 91 kg in 2021.  

 
AP 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken 
 
Om tot een visie en actieplan voor de evolutie naar een duurzaam, beheersbaar en betaalbaar 
gebouwenpatrimonium te komen, begeleidt dienstverlener Factor 4 ons in de opmaak van een 
strategisch vastgoedplan. Tegen begin 2022 zal de finale versie hiervan worden opgeleverd. 
 
De uitvoering van de eerste restauratiefase van het neogotisch stadhuis is aangevat in de zomer 
van 2021. Het betreft de renovatie van de ruimtes op het gelijkvloers die zullen aansluiten bij 
de nieuwe stadswinkel alsook de Vredeszaal. Deze wordt gedeeltelijk gefinancierd met Vlaamse 
subsidies van Onroerend Erfgoed. 
 
Voor de renovatie van het techniekhuis is de DBf-procedure lopende. In 2021 werden 2 
kandidaten geselecteerd die tegen begin 2022 een uitgebreide offerte zullen opmaken. De 
gunning van de opdracht wordt verwacht midden 2022, de start van de werken is voor het 
voorjaar van 2023.  
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Met de provincie werd een subsidieovereenkomst m.b.t. het programmamanagement circulaire 
economie afgesloten, waardoor een adviseur circulaire economie kon worden aangeworven. Zij 
zal onder meer instaan voor de coördinatie van de ontwikkeling van de site Heistraat. Vzw Den 
Azalee kreeg het opstalrecht voor de loods en de loskades op de site Heistraat en renoveert de 
loods om in te richten als voorsorteerplaats. Het asbestdak wordt verwijderd en er wordt verder 
gewerkt aan de bouw van 3 bedrijfsunits op het naastgelegen perceel, als tijdelijk onderdak 
voor het OOC en bijkomende ruimte voor Den Azalee. In het najaar van 2021 werd een eerste 
communicatiecampagne uitgerold, onder begeleiding van Createlli. De uitvoering van de sloop 
van de bijgebouwen en de ontmanteling van de gebouwenschil is begin 2022 voorzien. In het 
najaar van 2021 werd ook de aanbestedingsprocedure opgestart voor de aanstelling van een 
architect die zal instaan voor het ontwerp van het fabrieksgebouw. 
 
In het najaar van 2021 werd een EPC (energieprestatie)-contract afgesloten met ESCO (Energy 
Service Company) Luminus Solutions. De ESCO staat sinds 1 oktober 2021 in voor het gewone 
onderhoud van een aantal gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 begint het eigenlijke EPC-contract 
te lopen, waarbij ook de investeringen voor energiebesparing worden opgestart.  
 
Voor het onderhoud van de gebouwen werd in 2021 een raamcontract voor 
architectuuropdrachten afgesloten. Via dit raamcontract zal de opmaak van onderhoudsdossiers 
grotendeels uitbesteed worden, omdat de eigen stadsarchitecten momenteel hoofdzakelijk 
bezig zijn met de grote en minder grote nieuwbouw- en verbouwdossiers.  
 
Voor de verdere uitvoering van het Energiezorgplan is gekozen voor een energetische renovatie 
van de Vrije Ateliers. Fluvius heeft hiervoor een studie uitgewerkt, waarbij is vastgesteld dat de 
draagkracht van het dak een zware hypotheek legt op de duurzaamheidsambities. Hier moet een 
keuze gemaakt worden volgens welk scenario dit project verder moet uitgewerkt worden.  
Daarbij zal rekening gehouden worden met de output uit het Strategisch Vastgoedplan.  
 
De inhaalbeweging om de HVAC installaties op punt te stellen is volop lopende, en dit via een 
specifiek knelpuntenprogramma, via lopende renovatieprojecten en vanaf januari 2022 ook via 
het EPC-contract. 
 
Het installeren en uitrollen van de tool voor energiebeheer is uitgevoerd voor de gebouwen die 
onder het EPC-contract vallen. Op die manier kan de opvolging van het contract correct 
gebeuren. Nu wordt gestart aan de uitrol in andere gebouwen. Het aanstellen van een HVAC- 
deskundige en het vorm geven van de cel energiebeheer staat op het programma van 2022.  
 
We ontwikkelen en implementeren een visie rond toegangscontrole en camerabeveiliging in 
stadsgebouwen. Tot nu toe lag de focus op de uitvoering van de nodige aanpassingen in functie 
van de opstart van de ESCO. Vanaf 2022 volgen de overige gebouwen. 
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AP 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid 
 
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te doen stijgen, werd in 2021 aan tal van 
rioleringsprojecten gewerkt.  

Volgende rioleringswerken werden in 2021 uitgevoerd/opgestart: 
• Afronding van het dossier Gentstraat/Nauwstraat; 
• Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan (uitvoering tot medio 2022); 
• Tereken – Schoolstraat (uitvoering tot medio 2022); 
• Iepenstraat. 
 
Daarnaast werden volgende rioleringsprojecten verder voorbereid, gaande van (voor)ontwerp 
t.e.m. vergunningsfase: 
• Zwaanaarde; 
• Eigenlo - Brandstraat; 
• N403 (Plezantstraat - Vlyminckxhoek); 
• N70 tot Driegaaien; 
• Hoogkameren; 
• Afkoppelen Grote Markt - Dalstraat - SVK; 
• Aansluiten Duizend Appels; 
• Aansluiten Zonneken; 
• Verbindingsstraat - Moerlandstraat - Blokmakerstraat; 
• Dries Sinaai; 
 
In samenwerking met RioPact is de stad gestart met de plaatsing van individuele 
behandelingsinstallaties van huishoudelijk afvalwater (IBA) in zones waar geen riolering is 
voorzien. In 2022 worden de eerste 100 installaties geplaatst. Met elke meter riolering die 
wordt aangelegd en met elke IBA die wordt geplaatst, komen we een stap dichter bij de 
Europese doelstelling inzake waterkwaliteit. 
 
In het najaar van 2021 zijn we gestart met een reeks van reitings- en ruimingswerken aan de 
bufferbekkens en aan onder meer de Ringgracht. De voorbereidingen voor de uitbreiding van 
het bufferbekken aan de F411 in de Spieveldstraat zijn getroffen (zo is de omgevingsvergunning 
aangevraagd), de start van de werken is voorzien voor midden 2022. 
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BD 7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen 
 
AP 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden 
 
In januari 2021 zijn we gestart met het centraal aanmeldingssysteem voor kinderopvang. Via 
het systeem worden vragen van ouders die opvang nodig hebben geregistreerd. Op die manier 
zullen de specifieke noden aan opvangvormen duidelijk worden. Op termijn kunnen we met de 
gegevens uit het systeem aantonen hoeveel kwetsbare gezinnen op zoek zijn naar 
kinderopvang. We zullen voor elke wijk een profiel opmaken met deze cijfers om zicht te krijgen 
op waar de noden het hoogst zijn. Een eerste rapportering vanuit het systeem vindt plaats in 
maart 2022. Er kwamen al meer dan 600 unieke kinderopvangvragen binnen via het centraal 
aanmeldingssysteem.  
 
Tijdens de uitbreidingsronde voor kinderopvang van 2021 zijn er 22 nieuwe plaatsen met 
inkomenstarief (IKT) bijgekomen en 11 plaatsen omgeschakeld. In 2022 staat er een volgende 
uitbreidingsronde gepland. Over heel Vlaanderen worden IKT subsidies voor 125 plaatsen 
verdeeld. In maart rapporteert het lokaal bestuur de unieke cijfers van 2021 aan het Agentschap 
Opgroeien. Op basis daarvan zullen de subsidieplaatsen over Vlaanderen verdeeld worden. De 
gekozen besturen dienen een dossier in over de werking en sociale functie van het lokaal loket. 
Pas na goedkeuring van het dat dossier kunnen organisatoren indienen.  
 
De expertises binnen de stedelijke kinderdagverblijven worden verder uitgebouwd. We streven 
ernaar om de ontwikkeling van de kinderen verder te bevorderen, door bijvoorbeeld meer 
aandacht te hebben voor de buitenomgeving. Zo werd in groepsopvang Hermelijn het 
aangrenzende bosgedeelte aangepakt als deel van de opvang. Er werden rustgevende binnen- 
en buitenruimtes ingericht met duurzame en natuurlijke materialen.  
 
De verderzetting naar een inclusieve groepsopvang in Driekoningen vertaalt zich in een 
actieplan, waarbij ook de samenwerking met revalidatiecentrum Het Veer breder en dieper 
wordt uitgewerkt.  
 
Samen met de Huisvestingsmaatschappij wordt Pieternel uitgebreid. De bouwplannen zijn 
getekend en de vergunningsaanvraag is ingediend. De werken waren initieel voorzien voor 
2022, maar worden uitgesteld naar de augustus 2023 wegens vertraging van het dossier van de 
Huisvestingsmaatschappij.  
 
AP 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties 
 
Sinds 1 januari 2021 is het nieuwe Decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie 
van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten in werking 
getreden. Het legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang 
en de afstemming tussen de verschillende buitenschoolse activiteiten bij het bestuur. Het lokaal 
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bestuur nam hiervoor een halftijdse deskundige ‘regie’ in dienst. Zij is gestart met het 
afstemmen van de buitenschoolse opvang op de noden van alle kinderen en gezinnen, ook in 
afstemming met sport- en jeugdinitiatieven, cultuuractiviteiten en deeltijds kunstonderwijs. Het 
lokaal bestuur zal voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten met ingang 
van 2026 financiële middelen ontvangen van de Vlaamse overheid. Hoeveel middelen wordt 
bepaald op basis van parameters zoals het aantal kinderen woonachtig en schoollopend in de 
gemeente. 
 
Om de kwalitatieve en kwantitatieve noden inzake buitenschoolse opvang en activiteiten in 
kaart te brengen, werd in het najaar van 2021 een enquête gestuurd naar alle kinderen die in 
Sint-Niklaas wonen of naar school gaan, en hun ouders. Deze enquête zal begin 2022 verwerkt 
worden.  
 
De organisatie van de stedelijke buitenschoolse opvang wordt intussen ook verder herbekeken, 
in functie van het nieuwe decreet en de resultaten van de enquête. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de noden van de medewerkers, binnen de huidige arbeidsvoorwaarden. De dienst 
blijft ernaar streven om ouders de mogelijkheid te bieden om werk, opleiding en gezin vlot te 
combineren.  
 
Corona had in 2021 nog een grote invloed op de werking, ook op de vakantiewerking. Minder 
kinderen opvangen op kleinere opvanglocaties was de boodschap. Concreet organiseerde de 
dienst zowel tijdens de krokus-, de paas- en de zomervakantie opvang op 8 verschillende 
locaties. Hoewel dit organisatorisch de nodige uitdagingen met zich mee bracht, werd dit 
gesmaakt door de kinderen (minder druk, meer individuele aandacht) en de ouders (vaak was de 
nieuwe locatie makkelijker bereikbaar). Om dit met dezelfde personeelsbezetting te kunnen 
realiseren, moesten de openingsuren op sommige locaties wel aangepast worden (minder 
uitgebreid). Voorts was als gevolg van de corona- en quarantainemaatregelen het ziekteverzuim 
bij begeleidsters vooral in het najaar bijzonder hoog. Maar dankzij creatieve oplossingen 
konden de meeste locaties dagelijks open blijven voor de voor- en naschoolse opvang van 
kinderen.  
 
De zoektocht naar nieuwe begeleidsters bleef ook in 2021 een grote uitdaging. Er startten maar 
liefst 13 nieuwe begeleidsters. 7 van de 13 nieuwe starters zijn momenteel nog steeds in dienst.                                      
 
De tienerwerking kende opnieuw een groot succes. Gemiddeld 32 tieners vonden gedurende 2 
weken in augustus de weg naar onze interimopvanglocatie op Puitvoet. Zowel de kinderen als 
de ouders waren hier heel enthousiast over.  
 
AP 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen 
 
De Bib en het Huis van het Kind werkten samen met hun partners aan de projectdefinitie voor 
Hendrik, het toekomstige nieuwe gebouw. We organiseerden een participatietraject, waarin 
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onze inwoners en partners hun ideeën over dit gebouw konden geven. We willen immers 
‘iedereen mee’. De ontwerpers zullen met deze ideeën aan de slag gaan. Samen bouwen we aan 
een plek waar iedereen zich welkom voelt en een aantrekkelijk aanbod kan ontdekken. 
 
Bij de opmaak van de meerjarenplanning kozen we ervoor om het aanbod naar gezinnen met 
12- tot 25- jarigen uit te breiden. Daarom speelden we in op de projectoproep ‘vernieuwende 
projecten Huizen van het Kind’ van het Vlaams Agentschap Opgroeien. Met die middelen 
stelden we een nieuwe collega aan bij het Huis van het Kind die met deze gezinnen op pad gaat 
om hun rechten uit te putten. We bieden ondersteuning op alle levensdomeinen op maat en het 
tempo van de gezinnen. 
Samen met partners uit het jeugd- en welzijnswerk én de gemeenten uit de eerstelijnszone 
Waas en Dender bouwden we het concept van het OverKophuis uit. De locatie in de Mgr. 
Stillemansstraat wordt momenteel opgeknapt en ingericht samen met jongeren. Van hieruit kan 
ook verder nagedacht worden over duurzame studeerplekken in de stad. Momenteel 
organiseren we die in de stad tijdens examenperiodes op diverse locaties (in 2021 in zaal 
Familia en de Bib). 
 
In het kader van het project taalstimulering, zochten we met het buurtgericht netwerk  
naar alternatieve manieren om kinderen te stimuleren om met taal bezig te zijn in coronatijden. 
We organiseerden o.a. het ‘voordeurvoorlezen’, een letterzoektocht,… en we ontwikkelden in de 
Gazometerbuurt een tijdelijke openbare ruimte met een speelcontainer waar we in de zomer en 
het najaar activiteiten voor kinderen en jongeren organiseerden. 
 
AP 31. Werken aan gelijke onderwijskansen 
 
Om beter te kunnen inspelen op de noden binnen het onderwijsveld zal het 
scholenoverleg in het basis- en secundair onderwijs vanaf schooljaar 2021-2022 niet langer 
aanbodgestuurd, maar vraaggestuurd georganiseerd worden. Scholen kunnen hierbij op 
voorhand aangeven welke noden zij wensen te bespreken. 
 
De projectmedewerkers basis- en secundair onderwijs geven mee vorm en nemen deel aan de 
overlegplatformen ‘Kansen voor kinderen’ en ‘Kansen voor jongeren’ van het Lokaal 
overlegplatform (LOP). In overleg met de deelnemende partners worden deze 
overlegplatformen hervormd, zodat we op een meer participatieve manier kunnen werken aan 
gelijke onderwijskansen. 
 
Er tekenden geen nieuwe scholen in voor de subsidieoproep ‘Brede School’. In het schooljaar 
2021-2022 zullen we scholen die interesse toonden voor Brede School verder informeren. 
Het project ‘Veilig verbinden’ wordt niet verdergezet. Scholen die B-stroom of duaal leren 
aanbieden, vragen wel ondersteuning bij het omgaan met kwetsbare leerlingen gedurende een 
langere periode. De dienst activering startte daarom in overleg met de dienst flankerend 
onderwijsbeleid met een nieuw project om jongeren uit het deeltijds onderwijs / duaal leren 
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extra te ondersteunen wanneer zij noch arbeidsrijp, noch arbeidsbereid zijn en wanneer 
vroegtijdig schoolverlaten dreigt. In 2022 gaan we hiermee verder aan de slag. Binnen een 
lerend netwerk zullen deze scholen samen met welzijnspartners bepaalde casussen bespreken 
en nagaan hoe er curatief kan worden opgetreden. In een latere fase streven we naar een meer 
preventieve werking om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 
Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn we actief op een school met het Interregproject ‘Speed You 
Up’. We zetten hierbij in op verbinding tussen scholen, ondernemingen en de buurt om 
ondernemerschapsvaardigheden bij jongeren aan te wakkeren. Het uiteindelijke doel is 
jeugdwerkloosheid tegengaan. 
 
Een andere belangrijke prioriteit is de capaciteitsuitbreiding in het secundair onderwijs, zowel 
in de stad zelf als in de onderwijszone Sint-Niklaas. Naast het organiseren van de lokale 
taskforce, nemen we met de stad ook de coördinerende rol op binnen de bovengemeentelijke 
taskforce en rapporteren we aan het departement onderwijs. De onderwijspartners worden 
tijdens dit overleg gesensibiliseerd om de toegekende financiële middelen in te zetten waar de 
noden het hoogst zijn. Voor onze onderwijszone is dat voornamelijk in het beroeps- en 
technisch secundair onderwijs.  
 
In 2021 werd de Vlaamse subsidie van 5.011.850 EUR verdeeld over 5 capaciteitsprojecten in 
het secundair onderwijs, waarmee in totaal 695 extra plaatsen zullen worden gecreëerd in de 
onderwijszone Sint-Niklaas. Van deze middelen zal in totaal 4.416.796 EUR worden besteed om 
539 plaatsen op het Sint-Niklase grondgebied te realiseren. 
 
In 2021 namen we reeds bij 10 basisscholen en 2 secundaire scholen de diversiteitscreening 
onderwijs (DISCO) af. Bijkomende screenings zijn lopende op 5 basisscholen en 1 secundaire 
school. DISCO is een meet- en reflectie-instrument om de attitude en het gevoel van 
bekwaamheid van leerkrachten in kaart te brengen inzake het omgaan met diversiteit in het 
onderwijs. Deelnemende scholen kunnen na de screening aan de slag met de resultaten, onder 
begeleiding van het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) en van de brugfiguren 
basisonderwijs of de projectmedewerker secundair onderwijs.  
 
In 2021 lanceerden we in de basis- en secundaire scholen een bevraging om zicht te krijgen op 
de mate van kansarmoede bij de gezinnen van onze schoolgaande kinderen en jongeren. De 
resultaten worden in maart 2022 verwacht. 
 
AP 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen 
 
In 2021 ging het project ‘Sint-Niklaas renoveert mee(r)’ van start, het verlengstuk van Sint-
Niklaas renoveert. Noodkopers in Sint-Niklaas en deelgemeenten kunnen beroep doen op 
renovatieadvies, renovatiebegeleiding en een renteloze lening (met hulp van het Vlaams 
Energie- en Klimaatagentschap) om hun woning te renoveren. Waar eigenaars-bewoners zonder 
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de nodige financiële middelen anders in de kou bleven staan, kunnen zij nu een renovatietraject 
aangaan. Voor noodkopers die niet geselecteerd worden, wordt er een alternatief 
renovatiebegeleidingstraject voorzien. Ze krijgen advies en uitvoerige begeleiding, zowel bij 
hun renovatieplannen als bij de concrete uitvoering van de werken. Op die manier beoogt het 
stadsbestuur, in samenwerking met verschillende partners, een energetische renovatie voor 
iedereen. In 2021 keurde het Bijzonder Comité Sociale Dienst 8 dossiers goed. Er werden ook 7 
alternatieve trajecten opgestart. Meer info: www.sint-niklaas.be/renoveertmeer 
 
Momenteel hebben stad en OCMW 26 noodwoningen in hun patrimonium, een aangroei met 10 
panden in 2021. De doelstelling om tijdens deze legislatuur 25 noodwoningen in te zetten is 
dus gehaald. Deze panden zijn hetzij in eigendom, hetzij in huur bij de SNMH of een particuliere 
verhuurder. In de loop van 2021 werd één van de woningen toegewezen als OverKophuis en 
werden er verschillende woningen opgezegd. De noodwoningen zijn zo goed als altijd in 
verhuur, tenzij er grote werken moeten worden uitgevoerd. In dit kader hebben we ons 
kandidaat gesteld voor een subsidie voor de renovatie van panden in de Lamstraat 46 en 54-56.   
Burgers die grote hoeveelheden afval produceren en bij wie we betalingsmoeilijkheden 
vermoeden, krijgen bezoek van een MIWA-medewerker die hen voorstelt om een begeleiding te 
laten opstarten bij de cluster welzijn. Binnen die begeleiding ontvangen de mensen tips om te 
sorteren en start in geval van betalingsmoeilijkheden de juiste hulpverlening op. Dit 
pilootproject zal volgend jaar geëvalueerd worden. 
 
In november 2021 boden we voor de tweede keer het ‘Energiespel’ aan in het welzijnshuis, naar 
aanleiding van de energiemaand. Het spel maakt mensen ervan bewust hoe ze energie kunnen 
besparen met kleine ingrepen of gedragsveranderingen. Tegelijk geven we ook tips om de 
woning gezond te houden door voldoende en correct te ventileren en te verluchten. 
9 kwetsbare groepen (uit de basiseducatie, het onderwijs, moedergroepen,..) namen deel aan 
het spel en gaven te kennen dat ze thuis aan de slag zouden gaan met de zeer bruikbare tips. 
 
AP 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid 
 
De gemeenteraad keurde het lokaal armoedeplan goed op 27 november 2020, waarna de 
diensten begonnen met de uitvoering van de acties. Het diversiteitsprogramma en het lokaal 
armoedeplan werden onder de gemeenschappelijke noemer ‘Iedereen mee’ via wervende 
communicatiecampagne aan de interne medewerkers en het brede publiek bekend gemaakt. In 
2021 waren we – hierin voortgestuwd door de coronapandemie - vooral actief met acties die 
ervoor moeten zorgen dat iedereen ook digitaal mee is: kwetsbare gezinnen, schoolgaande 
kinderen, ouderen, anderstaligen. Verder werd een scan uitgevoerd om de armoedesensitiviteit 
van ons personeelsbeleid te meten, waaraan in 2022 het nodige gevolg zal worden gegeven. De 
veelgevraagde en intens gebruikte budgetgids ‘Veel doen met weinig geld in Sint-Niklaas’ werd 
in een nieuw jasje gestoken. In het welzijnshuis kunnen cliënten een beroep doen op een 
eerstelijnspsycholoog, wiens uren in 2022 worden uitgebreid. Het zijn slechts enkele 

http://www.sint-niklaas.be/renoveertmeer
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voorbeelden van acties en projecten die uitgebreider worden toegelicht in een eerste 
tussentijds opvolgingsrapport dat wordt voorgelegd in februari 2022. 
 
Via het relanceproject Gemeente zonder Gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en 
gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en 
interne werking klantgerichter te maken. Het vast bureau keurde op 13 september 2021 het 
projectvoorstel 'Automatisch advies leefloon' goed. Het projectdossier zal ingediend worden 
voor eind 2021. 
 
We hebben het systeem aanvullende steun geëvalueerd. Alle individuele steunmaatregelen 
werden onder de loep genomen. De voorstellen tot bijsturingen zijn gebaseerd op de opgedane 
ervaringen met het systeem, op het reeds beslist beleid binnen het programma ‘Iedereen mee’ 
en op de veranderde context of regelgeving.  
 
De coronapandemie bracht meer dan ooit ons sociaal leven uit evenwicht en verlaagde bij veel 
mensen het niveau van hun mentaal welzijn. Dit zorgt ervoor dat mensen nood hebben aan 
therapeutische gesprekken om alles terug in perspectief te zien, handvaten mee te krijgen om 
met de continue veranderende samenleving om te gaan,…. Deze gesprekken zijn redelijk duur, 
zeker voor gezinnen die het financieel al zeer zwaar hebben. Daarom besliste het bestuur om 
tussen te komen in maximum 20 therapiegesprekken bij een erkende therapeut. De 
tussenkomst hangt af van de financiële draagkracht van het gezin en kan variëren tussen 60, 80 
of 100%. In totaal hebben we 58 gezinnen ondersteund. 
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BD 8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren 
 
AP 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen 
 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB ‘Samen sterk voor lokaal werk’ 
werden initiatieven genomen voor verschillende doelgroepen. Op de website van de stad werd 
een vacaturelink van de VDAB geplaatst. Er werd vooral aandacht gelegd op taalondersteuning 
en toeleiding van jongeren naar werk. Door corona werden er digitale jobbeurzen en webinars 
georganiseerd. Zo kwam Sint-Niklaas in beeld als ‘goed voorbeeld’ van hoe een centrumstad 
kan samenwerken met de VDAB. De webinar was een initiatief van de Vlaamse overheid om 
lokale overheden te stimuleren om samen met de VDAB méér in te zetten op lokale 
werkgelegenheid. 
 
In februari kwam een nieuwe coördinator Wijkwerken in dienst. Door corona waren er minder 
wijkwerkplaatsen en werden minder opdrachten uitgevoerd waardoor de werking (en het 
budget) onder spanning kwam te staan. Vanuit de stad konden we wel zinvolle initiatieven 
aanbrengen, zoals het zwerfvuilproject, de chrysantenruiming op de begraafplaats en de inzet 
van wijkwerkstewards in het vaccinatiecentrum. Het zomertoezicht (Witte Molen en stadspark) 
met wijkwerkers werd stopgezet en geheroriënteerd naar toezicht met jobstudenten en 
gemeenschapswachten. 
 
In het kader van de uitvoering van de ruimtelijk-economische studie werd met Voka - Kamer 
van Koophandel Antwerpen - Waasland een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een 
stuurgroep met vertegenwoordiging van ondernemers en het stadsbestuur leggen jaarlijkse 
prioriteiten of thema’s vast. Eerder werden circulaire economie, zakelijke dienstverlening (in de 
stationsomgeving), stadspromotie en mobiliteit gekozen. Gedurende het eerste werkjaar werd 
‘arbeidsmarkt, onderwijs en ondernemerschap’ als een nieuw thema aangebracht. 
 
Uit de ruimtelijk-economische studie kwam de site Heistraat, aan Den Azalee en het brownfield 
van Nobels-Peelman, uit als broedplaats voor circulaire economie. In 2021 werd een 
subsidieovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen afgesloten waarmee we in september 
een adviseur circulaire economie en projectcoördinator konden verwelkomen. Begin november 
werd Cocon gekozen als naam voor de site, wat staat voor circulair, sociaal en creatief. Eind 
november hielden we een rondleiding voor buren en geïnteresseerden op de site. De bedoeling 
is om op de site Heistraat naast het Opleidings- en Oriëntatiecentrum, met Cocon een regionale 
hub en kenniscentrum voor circulaire economie te maken. Voor de renovatie van de oude 
fabriekspanden van Nobels-Peelman kunnen we rekenen op provinciale, Vlaamse en Europese 
subsidies. 
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AP 35. Samenwerken voor werk 
 
Bepasin nam in 2021 verder zijn rol op als lokale spreekbuis van ondernemers. In de mate van 
de coronamogelijkheden werden (digitale) netwerkmomenten gehouden om ondernemers met 
elkaar te verbinden. Via de actie ‘Ken je buur’ klopte Bepasin begin december af op maar liefst 
130 leden. Er werden ook inspanningen gedaan om meer op sociale media aanwezig te zijn. 
Verder wil Bepasin ook kansen geven aan jongeren en studenten om de weg te vinden naar 
werk of stage in eigen stad. Hiervoor werd ingetekend op een subsidie-oproep van ‘Gemeente 
zonder gemeentehuis’.  
 
Begin 2021 werd voor het BAAS-project een eigen stek gevonden in de Lindenstraat, meer 
bepaald in Het Binnenwerk. Dit oude fabriekje werd omgetoverd naar een verweven werkplaats 
voor vooral jonge, startende ondernemers. Op het start- en openingsmoment waren een 100-tal 
aanwezigen: leerkrachten, ondernemers en jonge enthousiastelingen met een pril idee. Voor de 
begeleiding van dit project werd samen met Voka een ‘communityshaper’ aangesteld. In 
september en oktober werden de eerste BAAS-sessies georganiseerd. Het is de bedoeling om 
finaal een 20-tal jongeren te laten starten met een project en hen te ondersteunen richting 
ondernemerschap.  
 
Ondernemen is vallen en opstaan. Ondernemers die het moeilijk hebben kunnen een beroep 
doen op Dyzo. In 2021 hebben zij een 40-tal ondernemers in nood begeleid. 
 
De 8ste Avond van de Economie ging dit jaar door op 28 oktober in de vertrouwde Casino. Met 
een opkomst van 260 gasten, waaronder heel wat ondernemers, was het alweer een geslaagde 
editie. Het blijft een uniek netwerkmoment waarbij zowel ondernemers uit de maakindustrie, 
horeca en middenstand van harte welkom zijn. In 2021 gingen de prijzen naar: 
• MOS en WOK, als Starter van het jaar; 
• Brood & Spelen, als Retailer van het jaar; 
• Kasteel Walburg, als Horecazaak van het jaar; 
• De Wilde Kaas, Eieren en Zuivel, als Bedrijf van het jaar. 
 
AP 36. De bedrijvige kernen ondersteunen 
 
Het nieuwe beleidsplan rond horeca- en detailhandel is in opmaak, in samenwerking met de 
provincie Oost-Vlaanderen. In oktober werd een participatietraject opgezet om de noden van de 
ondernemers in de stadskern, maar ook in de deelgemeenten goed te capteren. 
 
Initiatieven door handelaarsverenigingen in de deelgemeenten konden opnieuw op onze 
ondersteuning rekenen. Diverse promotionele evenementen en acties werden opgezet om de 
lokale horeca- en handelszaken een duwtje in de rug te geven. De kernversterkende premies 
(focusgebied) werden bestendigd. 
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Een aanpassing van het belastingreglement werd doorgevoerd. Eigenaars van leegstaande 
panden in het focusgebied worden sterker aangezet om inspanningen te leveren om hun pand 
ingevuld te krijgen.  
 
AP 37. Landbouw en korte keten stimuleren 
 
Wegens corona werden de jaarmarkten Nieuwkerken, Sinaai Stenenmuur en de veeprijskamp 
van de land- en tuinbouwschool geannuleerd. De jaarmarkten in het najaar nl. Sinaai Dries, 
Belsele en Sint-Niklaas zijn wel kunnen doorgaan. Tijdens de jaarmarkt van Sint-Niklaas in 
december werd ook een wintereditie van de Lekker lokaalmarkt georganiseerd waaraan een 
tiental standhouders deelnamen. Ondanks de coronamaatregelen en het mindere weer was er 
toch een redelijk aantal bezoekers die hun aankopen deden bij de standhouders. 
 
Op 16 mei 2021 werd een coronaveilige editie van Sint-Niklaas BUITENgewoon georganiseerd 
met de Lekker lokaal- en lentemarkt waaraan 25 standhouders deelnamen. Hierop mochten we 
een 4.000-tal bezoekers verwelkomen. 
 
In functie van de lokale voedselstrategie begon in 2021 een traject van 10 maanden met 4 
workshops voor verschillende stakeholders. Bedrijven, landbouwers, scholen, 
middenveldorganisaties, openbare instellingen en stadsbewoners werden uitgedaagd om mee 
te werken aan de lokale voedselstrategie. Zo komen we tot een ruim gedragen nota waarbij 
eigenaarschap, resultaat en actie voorop staan. Voor de ontwikkeling van de lokale 
voedselstrategie werken de stad Sint-Niklaas en de verschillende stakeholders samen met Let 
Us en Rikolto. In 2022 zal de nota lokale voedselstrategie ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan het college om er daarna mee aan de slag te gaan. In deze nota zijn strategische 
doelstellingen, operationele doelstellingen en acties geformuleerd naar 2024, 2030 en 2050.  
 
Een van de acties die reeds uit het traject lokale voedselstrategie is gekomen, is ‘de korte 
ketentafel’. Uit het traject is gebleken dat het belangrijk is dat de jeugd opnieuw voeling krijgt 
met ons voedsel: van waar komt het? Wie heeft het gemaakt? Is het seizoensgebonden? Wat is 
de impact van onze consumptie op onze planeet en ons lichaam? Om hen hierover te 
informeren gingen 12 klassen van verschillende scholen aan de slag met verse producten 
gemaakt en samengesteld door de leerlingen van Broederschool Biotechnische en Sport. De 
leerkrachten konden daarbij gebruik maken van een kant-en-klaar lessenpakket. De korte 
ketentafel ging door in september 2021 en zal herhaald worden in het najaar van 2022.  
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BD 9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector 
 
AP 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen 
 
De gemeenteraad keurde in maart 2021 een alternatieve berekeningswijze goed voor 
de  jaarwerkingssubsidies 2021 aan verenigingen voor cultuur, sport, jeugd, welzijn, 
internationale samenwerking en landbouw. De berekening was gebaseerd op het gemiddelde 
bedrag dat ze de voorbije drie jaar ontvingen (2020, 2019, 2018 - gebaseerd op de werking in 
respectievelijk 2019, 2018, 2017), binnen de grenzen van het vastgestelde krediet in het 
meerjarenplan. Deze werden uitbetaald juni 2021.  
 
In 2020 werd vanuit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen een verdubbeling van 
de jaarwerkingsubsidies gerealiseerd, alsook een coronasubsidie waarmee de stad Sint-
Niklaas publieksactiviteiten stimuleert en de organisatoren ondersteunt om aan de verstrengde 
veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen. In 2021 werd deze financiële ondersteuning 
verlengd en werd het noodfonds ook aangewend voor het huren en aankopen van schuiltenten 
voor onze culturele instellingen, waar ook verengingen gebruik van konden maken.  
 
De samenwerking met de kunst- en erfgoedpartners met eigen infrastructuur werd in 2020 via 
convenanten verankerd. In 2021 werd het reglement 'Structurele werkingsmiddelen voor het 
kunstenbeleid' goedgekeurd, dat de volledige procedure omvat voor de verdeling van de 
middelen van het kunstenbeleid aan kunstenorganisaties.   
 
In juni 2021 werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd dat de verschillende subsidies en 
toelagen voor de vier lokale harmonieën samenvoegt tot een jaarlijkse globale subsidie, met als 
resultaat een administratieve vereenvoudiging voor zowel de diensten als de harmonieën. 
 
2021 was het jaar waarin de bezoeker die geïnteresseerd is in historische cartografie opnieuw 
de weg vond naar het Mercatormuseum. Drie tijdelijke tentoonstellingen lieten oude kaarten en 
atlassen schitteren in de vitrines: 
• De expo ‘De Atlas Maior van Blaeu. De mooiste atlas van de wereld.’ (07-02-21 > 27-06-21) 

was volledig opgebouwd rond een topstuk van wereldniveau in bruikleen van The Phoebus 
Foundation / Katoen Natie. Ruim 4.800 bezoekers, waarvan  bijna 1 op 2 afkomstig van 
buiten Oost-Vlaanderen kwamen de objecten bewonderen.  

• Goed bewaarde geheimen en obscure cartografische objecten doken op in de expo ‘160 jaar 
sparen en vergaren. Een unieke blik op kaarten en atlassen uit het depot van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas’ (11-07-21 > 03-10-21). 

• Het jaar werd afgesloten met de expo ‘De geschiedenis van België in 100 oude kaarten’ (30-
10-21 > 19-12-21), een prestigieuze expo in samenwerking met Uitgeverij Lannoo die het 
gelijknamige boek op de markt brengt. 
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In de Vierkante Zaal en de Annex worden sinds 2021, jaarlijks drie tentoonstellingen en twee 
residentieprojecten georganiseerd. Een eerste resident, beeldhouwer Kasper De Vos, werd in 
maart-april 2021 ontvangen; in het najaar was dit Steven Baelen met een in-situwerk in de 
academiegangen. Ook het tentoonstellingsprogramma zat goed vol: in mei-juni 2021 liep de 
tentoonstelling High Voltage (in het kader van het project Pppush-It); in september 2021 
volgden achtereenvolgens de eindwerken van de afstuderende leerlingen van het voorbije 
schooljaar en het werk van de laureaten van het Legaat Hulstaert, edities 2019 en 2020.  
 
De Sint-Niklase cultuurraad heeft na 15 jaar een streep onder de cultuurprijzen gezet. Om in 
schoonheid te eindigen, heeft de cultuurraad een goudkleurige brochure uitgebracht met een 
overzicht van vijftien jaar cultuurprijzen, met beelden van fotograaf Paul De Malsche.  
 
De stad heeft in 2021 wel een cultureel ambassadeur gekozen. De eer ging deze keer naar VUB-
rector Caroline Pauwels, geboren en getogen in Sint-Niklaas. De jury koos haar omdat ze al haar 
hele leven een ambassadeur is van onze stad. Ze is Sint-Niklaas altijd als een referentiepunt 
blijven beschouwen en draagt dit ook uit naar de buitenwereld. Ze houdt van kunst in de brede 
zin van het woord en heeft een ruime interesse, van fotografie  tot muziek, van dans tot 
moderne schilderkunst. Ook de manier waarop ze steevast naar verbinding zoekt, wekt 
bewondering. 
 
AP 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden 
 
’t Bau-huis werd ook in 2021 in gebruik genomen als vaccinatiecentrum. Sinds november werd 
het ook opnieuw gedeeltelijk als evenementenhal gebruikt, onder meer voor het Vlaams 
Kamioenschap Breaking.  
 
Het instrumentarium van d’Academie Podium werd uitgebreid met een klavecimbel. Daarnaast 
werd er een telescopische tribune in de Anton van Wilderodezaal op de Vakschoolhofsite 
geplaatst. 
 
In mei 2021 was d’Academie Podium te gast in de plantentuin van Meise waar in het kader van 
de overzichtstentoonstelling van Marijke Meersman ‘Natuur in miniatuur’ leerlingen van de 
academie een aantal concerten en performances verzorgden. 
 
Corona stimuleerde de creativiteit om aangepaste evenementen te organiseren. Zo werd in juni 
2021 een Podium Parcours uitgerold doorheen het stadscentrum, met live optredens in open 
lucht uit de drie domeinen (muziek, woord en dans) en QR-codes die het aanbod van de 
academie visualiseerden. 
 
Het bouwproject voor d’Academie Beeld (nieuwe inkompartij in de Boonhemstraat) dat in 
oktober 2020 van start ging, werd in 2021 verder uitgevoerd. Het moet in principe afgerond zijn 
in mei 2022. 
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Het STEAM-lab, dat zijn definitieve plaats zal krijgen in de huidige onthaalvleugel, is in volle 
ontwikkeling. Er werd in 2021 onder meer geïnvesteerd in een Risograph printer, een 
lasercutter en een thermoplastische vacuümvormer. Momenteel loopt er een intensief 
opleidingsprogramma voor de leerkrachten om met deze nieuwe machines aan de slag te gaan. 
De bedoeling is om in september 2022 de deuren open te gooien voor de eigen studenten, maar 
ook voor gebruikers van buiten d’Academie. 
 
Sinds september 2021 heeft d’Academie Beeld ook onderwijsbevoegdheid voor de nieuwe 
opleiding sounddesign. De geplande investering in een opnamestudio en de inbedding in een 
sterke opleiding film-video-animatie zorgde ervoor dat we dit als één van de weinige academies 
in Vlaanderen kunnen aanbieden. 
 
In d’Academie Beeld wordt sinds 2021 zesmaandelijks een artist in residence uitgenodigd. Na 
de passage van beeldend kunstenaar Kasper De Vos in het voorjaar, was het in het najaar de 
beurt aan tekenaar Steven Baelen. In de traphal onder De Foyer maakte hij een indrukwekkende 
plafondtekening. 
 
In de Vrije Ateliers was het vanaf het voorjaar van 2021 ook voor volwassenen mogelijk om 
online in te schrijven via Recreatex (voor kinderen en jongeren was dat reeds mogelijk sedert 
2015). 
 
Eveneens in het voorjaar van 2021 werden de eerste zeven volwassenencursussen 
gedigitaliseerd aangeboden: vier eigen cursussen en drie cursussen van een partnerorganisatie 
waren te volgen op een digitaal cursusplatform. Cursisten krijgen zo de keuze tussen enerzijds 
het fysiek bijwonen van een cursus in de Vrije Ateliers op de aangegeven tijdstippen en 
anderzijds het thuis volgen van online cursussen op tijdstippen naar keuze, al dan niet met 
begeleiding van de docent. Idem voor kinderen die, naast de cursussen in de Vrije Ateliers in 
krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie, online cursussen kunnen boeken bij organisaties waar 
de Vrije Ateliers mee samenwerken. 
 
In 2020 en 2021 kregen de Vrije Ateliers telkens een erkenning als STEM-academie door Vlaio, 
het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Dankzij die erkenning komen de STEM-
workshops die aan de voorwaarden van Vlaio voldoen, in aanmerking voor subsidiëring. 
 
Tot slot zijn er concrete plannen om de site van de Vrije Ateliers te ontwikkelen tot een 
voorbeeldsite voor duurzaam en ecologisch (ver)bouwen en wonen. In zitting van 29 juni 2021 
stelde het college het atelier Gras-landschap (Gent) aan als ontwerper. Het participatietraject 
wordt uitgerold in 2022, een uitgewerkt plan moet rond zijn tegen april 2022. De Vrije Ateliers 
spelen op deze plannen in met cursussen en doe-workshops voor kinderen en volwassenen. 
 
Op 25 maart 2019 startte de omvorming van de Paterskerk tot gemeenschapsvoorziening. 
Hiermee werd het startsein gegeven voor de herontwikkeling van de Paterssite. De renovatie 
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van de Paterskerk is na twee jaar klaar om aan zijn nieuwe geschiedenis te beginnen. De 
feestelijke opening die in februari 2021 voorzien was, werd wegens de coronacrisis beperkt tot 
een persvoorstelling met een bezoek van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 
en Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Op 10 september 
2021 volgde een officiële openingsplechtigheid van de Paterskerk, in aanloop naar de Open 
Monumentendag 2021 op 12 september, waarbij de kerk opengesteld werd voor publiek. 
Sindsdien gingen er al heel wat activiteiten door.  
 
Voor de site de Kouter werd in 2021 het participatietraject voor de vernieuwing van de 
speelplaats opgestart, met gesprektafels aan het begin van de zomer. In het voorjaar 2022 
wordt de binnenvloer (polybeton) van de polyvalente ruimte en de aansluitende lokalen 
hersteld. Daarna starten de werken aan de speelplaats zelf. 
 
In de stadsschouwburg werden de theatertrekken vervangen door een automatische 
trekkenwand. Dat maakt het werk niet alleen makkelijker, er zullen ook grotere producties 
mogelijk zijn. Daarnaast werd een bureau aangesteld om het project ‘duurzaam vernieuwen van 
de stadsschouwburg’ te begeleiden. Voor de uitvoeringsfase van dit project wordt het najaar 
2022 vooropgesteld.  
 
Ook in het Museumtheater volgden enkele dringende herstellingswerken: de regiekamer werd 
open gemaakt, het grid vervangen en nieuwe verlichting aangebracht.  
 
Op 1 juli 2021 ging er een eerste workshop door in kader van de opstart ‘Masterplan 
cultuursite’. Een volgende stap in dit traject is het uitschrijven van een bestek voor de opmaak 
van dit plan. 
 
De interieurrestauratie van Huis Janssens ging begin januari 2021 van start en zal vermoedelijk 
in april 2022 afgerond worden.  
 
In het gesloten depot van het SteM werd in de zomer van 2021 een entresolvloer met lift en 
vernieuwde LED-verlichting gerealiseerd. Daarmee werd in één klap een capaciteitsverhoging 
van 70% in dit depot gerealiseerd. 
 
AP 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen 
 
In sportcentrum De Witte Molen werd begin april de langverwachte nieuw aangelegde parking 
in gebruik genomen. Binnenin het sportcomplex konden de gymnasten in de gespecialiseerde 
turnhal na de zomer aan de slag op een gloednieuwe wedstrijdvloer.  
 
Het sport- en cultuurgebouw De Klavers in Belsele werd een stuk ruimer door de afgewerkte 
aanbouw van drie lokale verenigingen, nl. turn- en dansvereniging Ritmica, KLJ Belsele en JC De 
Galjaar.  
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In sportcentrum Meesterstraat te Nieuwkerken betekende de renovatie van voetbalterrein F een 
ingrijpende investering. Zowel het nieuwe kunstgrastapijt met invulkorrels in kurk, als de 
verledding van de lichtinstallatie stonden daar op het programma. 
 
De nieuwe concessionaris van de cafetaria van het sportcentrum Ter Beke te Sinaai investeerde 
daar op aangeven van het stadsbestuur, in de aanleg van vijf padelterreinen met verlichting.  
 
Het atletiekterrein in het Gerard Bontinckstadion aan de Lange Rekstraat werd op enkele 
plaatsen gerenoveerd, o.a. ter hoogte van de aanloopbaan voor speerwerpen.  
 
Bij het begin van de zomervakantie opende minister van sport Ben Weyts, twee bewegwijzerde 
‘loopbanen’ in Puitvoetbos. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met Sport 
Vlaanderen en de lokale bedrijvenvereniging Bepasin. Ook het aanbrengen van 
stappensignalisaties in het straatbeeld als eerste fase van het project ‘10.000 stappen’, kon 
worden uitgevoerd dankzij een samenwerkingsverband. Hiervoor waren de partners het Vlaams 
Instituut voor Gezond leven, Sport Vlaanderen en Logo-Waasland. 
 
De voorbereiding voor de realisatie van het Sportkringpark op Puyenbeke met 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. En verder werd het parkgedeelte flink 
uitgebreid door de aankoop van enkele akkers, die via een ruimtelijk uitvoeringsplan de juiste 
bestemming zullen krijgen. Op het einde van het jaar hebben we de ontwerper voor het park 
aangesteld en een voorkeursbieder voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud 
en de exploitatie van het zwembad De Watermolen bepaald. Eind 2021 werden de 
onderhandelingen met deze voorkeursbieder (Sportoase) opgestart. Begin 2022 zouden de 
onderhandelingen worden afgerond. 
 
AP 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien 
 
Het totaalontwerp voor de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat (inclusief raming) 
werd door MAN Architecten afgeleverd. De partners binnen vzw Den 
Apostel bereikten een akkoord over de financiering. Het bouwbudget wordt opgetrokken tot 1,2 
miljoen EUR. De aanvraag tot omgevingsvergunning werd vlak voor het jaareinde ingediend.  
 
In aanloop naar en tijdens het NAFT kunstenfestival (1.710 bezoekers) werden nieuwe murals 
aangebracht aan de Nieuwstraat, Spoorweglaan en Zwijgershoek. In het stadshart verschenen 
gepersonaliseerde straatvlaggen van diverse kunstenaars en installaties van Boyscout Designer. 
Er werd een tweede uitgave van de street art map gedrukt. 
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AP 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen 
 
Corona heeft de Bib verplicht om verschillende activiteiten op een creatieve manier in te vullen. 
Naast digitale lezingen en voordrachten voor kinderen en volwassenen rond literatuur, welzijn 
en mediawijsheid, gingen verschillende raamexpo’s door en werd de Voorleestoer in de scholen 
georganiseerd. De Bib trok naar buiten met de Leesbazaar- en de feestwandeling, Dichters thuis 
in Puivelde, Gekaft, Reis naar de blues en het nieuwe project Boekstartdag.  
In plaats van het Jeugdboekenmaandspel in de Bib ontvingen de klassen dit jaar een heus 
feestpakket. Verder konden klassen in plaats van de gewone klasontleningen, hun boeken 
kiezen via Bieblo en werden de klaspakketten netjes voor hen klaargezet in de bib.  
 
Het uitgestelde project PPPush-it i.s.m. andere Wase gemeenten, kon in aangepaste vorm 
doorgaan, met o.a. een expo in de Bib.  
 
Literair festival Archipel kende in 2021 haar eerste editie in een nieuw jasje: in het najaar, op 1 
locatie, met een vast thema en een curator. Dit bleek een gouden formule. 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 o.a. Erwin Mortier, Paul Verhaeghe, Norbert De Beule, Bart 
Plouvier, Herman Brusselmans, Bart Chabot, Hugo Matthysen, Chris De Stoop en Kristine De 
Wolf. 
 
In de hoofdbib opende in juli het eerste Digipunt van de stad in samenwerking met de 
welzijnsdiensten. Het kende meteen een groot succes. Verder is het digitaal aanbod uitgebreid 
met ‘Online-leren’, gratis voor alle leners via de website.  
Ander nieuws: van het STEAM-lab waren er nu ook bootcamps in de vakantie, sinds juni kunnen 
bibleden online e-boeken uitlenen en de collectie manga’s en gezelschapsspelen werd sterk 
uitgebreid.  
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BD 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen 
 
AP 43. Efficiënt besturen en investeren 
 
De verwerking van de jaarrekening 2021 is nog niet afgerond. Zodra de cijfers beschikbaar wordt dit 
onderdeel aangevuld. 
 
Enkele kerncijfers uit de jaarrekening 2021: 

- De exploitatie-uitgaven bedroegen XX EUR: 
• personeel: XX EUR (xx%) 
• toegestane werkingssubsidies: XX EUR (xx%) 

o dotatie OCMW: XX EUR 
o dotatie politiezone: XX EUR 
o dotatie Hulpverleningszone Waasland: XX EUR 
o toelagen kerkfabrieken:  XX EUR 
o overige: XX EUR 

• andere: xx EUR (xx%) 
- De exploitatie-opbrengsten bedroegen xx EUR:  

• fiscale opbrengsten: xx EUR (xx%) 
• ontvangen werkingssubsidies (o.a. gemeentefonds): xx EUR (xx%) 
• overige: xx EUR (xx%) 

 
- De investeringsuitgaven bedroegen xx EUR 
- De investeringsopbrengsten bedroegen xx EUR 

 
Het resultaat op kasbasis voor 2021 bedraagt XX EUR. De autofinancieringsmarge bedraagt XX 
EUR.  
 
AP 44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen 
 
Het reglement rond de gemeentebelasting betreffende de lozing en de afkoppeling van hemel-
en afvalwater werd grondig hervormd, en treedt vanaf 2022 in werking. 

In het kader van corona werden vrijstellingen/verminderingen van belastingen uitgewerkt bijv. 
wat betreft de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting kregen 511 ondernemingen in onze 
stad volledige vrijstelling. 
 
De stad heeft in de gemeenteraad van 21 december 2021 de verlaging van de algemene 
personen (APB) van 8,5 % naar 7,5 % goedgekeurd. Deze belastingverlaging gaat in vanaf 2022.  
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AP 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen 
 
In 2021 speelde corona nog steeds een grote rol bij de organisatie van selecties. Er is dan ook 
verder ingezet op het optimaliseren van een digitale context hiervoor. We hebben een digitaal 
platform aangekocht om het administratieve proces rond de selecties digitaal te laten verlopen 
vanaf 2022 en er zo verder kan gefocust worden op de professionalisering van onze 
selectiemedewerkers. De rechtspositieregeling is eveneens aangepast met het oog op een 
versoepeling van de selectieprocedures. 
 
In heel de organisatie is, waar mogelijk, overgestapt op flexibele uurroosters om de balans 
tussen werk en privé te verbeteren.  
 
Verder hebben we ook veel aandacht besteed aan de mentale gezondheid van onze 
medewerkers, met speciale aandacht voor de thuiswerkers. Een inspanning die we ook  in de 
toekomst gaan verderzetten.  
 
AP 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen 
 
De werken aan de nieuwe stadhuisvleugel kenden door corona en enkele technische problemen 
vertraging. De werken aan het neogotische stadhuis (met onder andere de inrichting van de 
spreekkamers en het sanitair voor de stadswinkel op het gelijkvloers) werden in het voorjaar 
van 2021 gegund. De werken werden in augustus 2021 opgestart, maar vanwege technische 
problemen werd het werk meteen gestaakt en kon men pas effectief in december beginnen. 
Deze werken zullen een jaar duren. De opening van de stadswinkel staat bijgevolg gepland in 
het najaar van 2022.   
 
We werkten volop mee aan de organisatie van het vaccinatiecentrum dat begin 2021 opgezet 
werd. Tal van diensten droegen bij aan de vaccinatiecampagne, bijvoorbeeld door het 
bemannen van het callcenter of het opnemen van taken als steward, registrator, 
dagverantwoordelijke … in het vaccinatiecentrum. Gezien het belang van de vaccinatie was het 
leveren van deze dienstverlening prioritair en kreeg deze voorrang op enkele geplande 
dossiers.   
 
We konden, van zodra de coronamaatregelen het toelieten, in januari starten met onze mobiele 
dienstverlening door ter plaatse in AZ Nikolaas de geboortes te registreren.   
 
We evalueerden het werken op afspraak en stuurden bij. We pasten onze werkwijze aan op het 
piekmoment in juni-juli (het moment waarop duidelijk werd dat we op vakantie konden gaan 
mits Covid Safe Ticket) om zoveel mogelijk inwoners snel van de nodige reisdocumenten, kids-
ID’s, PIN- en PUK-codes… te voorzien.   
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Naast de fysieke dienstverlening verbeterden we onze digitale dienstverlening met onder 
andere de lancering van een nieuw online loket voor aanvragen over de inname van openbaar 
domein. We werkten onder begeleiding van een externe business analist aan een 
digitaliseringstraject voor premies en subsidies. Daarnaast lanceerden we een traject om ook 
onze telefonische dienstverlening aan te pakken (uitbreiden van functionaliteiten, vergroten van 
performantie/bereikbaarheid diensten).   
 
Op de Dag van de Klant werden klanten op verschillende locaties verwend met lekkere 
pralines.  
 
En verder groeit ons inwonersaantal gestaag: eind december werd de kaap van 80.000 inwoners 
overschreden!   
 
AP 47. Samen een slimme stad uitbouwen 
 
We zetten ons beleid op 5 sporen verder volgens het masterplan informatiemanagement en de 
digitale strategie: doorontwikkeling van de dienstverlening, datagedreven stad, de basis op 
orde, innovatie & smart city, organisatieverbetering. 
 
Diverse technische en functionele digitaliseringsprojecten werden opgestart. Voor het luik ‘basis 
op orde’ betekent dit onder andere de vervanging van diverse netwerkapparatuur. Het project 
rond geïntegreerde communicatie en het nieuwe werken werd opgestart, waarbij we telefonie, 
werkplek en digitaal vergaderen gaan moderniseren en integreren met elkaar. We werken 
verder aan veiligheid (met bijvoorbeeld een audit rond infoveiligheid, sensibilisering 
medewerkers inzake het wachtwoordbeleid) en implementeren onder andere uitgebreide multi-
factor authenticatieprocedures. 
We lanceerden een volledig nieuwe citrix-werkplek omgeving. Een vernieuwd intranet binnen 
Office365 werd uitgewerkt en we werken verder aan de adaptatie en integratie van Microsoft 
Teams binnen de organisatie. 
Binnen het luik ‘doorontwikkeling dienstverlening’ werd gewerkt rond inname openbaar 
domein, het ondernemersloket, het meldpunt en business analyse van premies en subsidies. 
 
Het coronavirus bleef dagelijks op te volgen in cijfers en grafieken voor Sint-Niklaas via het 
dashboard rond Covid-19 (https://sintniklaas.incijfers.be/dashboard/covid-19/). We maakten 
corona- en vaccinatiecijfers voor iedereen online beschikbaar. 
 
We zetten intern in op het ontwikkelen van competenties bij onze medewerkers op het gebied 
van datagedreven werken, technologie en digitalisering. De eerste stappen in Power BI werden 
gezet, en we stapten in op het LB365- en Powerappsplatform. Een netwerk van 
informatiebeheerders werd opgestart. 
 

https://sintniklaas.incijfers.be/dashboard/covid-19/
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Methodes om op een objectieve manier bezoekersstromen in kaart te brengen worden verkend. 
Zo zetten we passantentelling op basis van mobiele data verder, met respect voor GDPR. 
 
Samen met andere centrumsteden werken we mee aan het ‘Smart city-speerpuntenprogramma’ 
van het Kenniscentrum Vlaamse Steden (thema’s: automatische rechtentoekenning, e-inclusie, 
…) en het ondersteuningsprogramma van de Vlaamse overheid voor de digitale transitie van 
lokale overheden ‘Smart Flanders 2.0’ (jaarthema: citizen science). 
 

Binnen onze stad werd de werkgroep ‘Digitaal mee’ opgericht met zowel interne diensten als 
externe partners die samen het e-inclusiebeleid van de stad uitwerken en alle bestaande 
initiatieven bundelen en op elkaar afstemmen. Enkele initiatieven: digipunten, opleidingen, 
hulp aan huis met digicheques van Beego, gratis stadswifi, mogelijkheid tot financiële 
ondersteuning. Op deze manier willen we elke Sint-Niklazenaar een trapje hoger brengen op de 
digitale ladder. 
 

AP 48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld  
 
In de loop van 2021 werd het vrijwilligersplatform Give A Day uitgerold. We zijn met de interne 
diensten als proefkonijn aan de slag gegaan. Hieruit bleek al snel dat heel wat vrijwilligers niet 
via de juiste wegen aangemeld of gekend waren bij onze diensten. Het duurde even om dit alles 
in kaart te brengen en uiteindelijk te gaan regulariseren. 
 
Onze eigen diensten kregen in 2021 opleiding rond het Give A Day platform en leerden hiermee 
werken. Dit betekent dat zij zelf vacatures kunnen plaatsen en de gepaste vrijwilligers via 
actieve matching door het platform aangereikt krijgen.  
 
Achterliggend maakten wij voor de door ons gekende vrijwilligers een profiel aan op Give A 
Day. Hierdoor kunnen zij vlot aan de slag met het opstartende HR-gedeelte (opmaak 
afsprakennota’s, uitbetalingen, communicatie,…).  
 
In het platform hebben we de nodige input van data gedaan (straten en wijken) zodat het 
buurtgericht luik kan opgestart worden met de collega’s van de cluster welzijn.  
 
AP 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak 
 
Het missie- en visietraject participatie ‘samenwerken met impact’, dat in het najaar van 2020 
gelanceerd werd, liep af in mei 2021. Tijdens dat traject werden vanuit de praktijk, samen met 
meer dan 150 deelnemers (inwoners, partners van de stad, collega’s, gemeenteraadsleden,…), 
heel wat inzichten verzameld rond samenwerken en participatie. Dit resulteerde in stevige 
fundamenten en rollen hieromtrent, die samen met tools, ondersteuning en inspiratie terug te 
vinden zijn op www.samenwerkenmetimpact.be. Het einde van het missie- en visietraject 

http://www.samenwerkenmetimpact.be/
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betekent niet het einde van samenwerken met impact. Vanuit team participatie blijven we 
onder dezelfde noemer inzetten op het versterken van een samenwerkingscultuur. 
 
In het voorjaar van 2021 werden de eerste (interne) stappen gezet rond het opstarten van een 
pilootproject gebiedsgericht werken. Concreet zijn we van start gegaan met het Labo 
Kroonmolenwijk (zie ook AP 5).  
 
Verder blijven we inzetten op kwalitatieve projectmatige inspraak op maat van zowel de werven 
als andere projecten. Zo werden er in 2021 stappen gezet in de werven Puyenbeke, Grote Markt, 
Cocon, Hendrik (nieuwe bib en Huis van het Kind), Nieuwkerken, Belsele en werden tientallen 
andere projecten (o.a. winkelwandellus, voedselstrategie, spoorwegpijlers, Peter Benoitpark, 
gebruikersgroepen, decreet buitenschoolse opvang, jongerenbegroting, eco-ateliers, groene 
gevels, ....) ondersteund door team participatie of via het raamcontract participatie. 
 
AP 50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid 
 
De eerste editie van de jongerenbegroting, een uniek participatie-experiment in 
Vlaanderen, werd georganiseerd in twee delen op 23 april en 20 mei 2021. 50 gelote jongeren 
uit de vijfdejaars van 11 secundaire scholen van Sint-Niklaas werkten toe naar 1 voorstel om 
het mentaal welzijn van jongeren te versterken. Door de coronamaatregelen werd voor dit event 
alles uit de kast gehaald om het digitaal zo aangenaam mogelijk te organiseren. Na de eerste 
dag werden 8 voorstellen professioneel ingeblikt in een video waarop alle Sint-Niklase jongeren 
online de kans kregen om feedback te geven. De 55 gelote jongeren kwamen op 20 mei 2021 
opnieuw samen en beslisten om de voorziene 20.000 EUR te investeren in een radiocaravan om 
taboes te doorbreken. Dit project werd inmiddels opgestart met een groep van een tiental 
jongeren. Bovendien werden de eerste afspraken gemaakt met de secundaire scholen voor de 
tweede editie in schooljaar 2021-2022.  
 
In het najaar van 2021 namen team jeugd, communicatie en citymarketing de eerste stappen in 
het voorbereidend werk voor een communicatiemerk en -platform, specifiek voor jongeren. Dit 
omdat ze nog altijd te weinig weten wat er te doen is in Sint-Niklaas, we hen in beeld willen 
brengen en verbondenheid tussen hen en de stad willen creëren.  
 
De minister voor jeugd Benjamin Dalle overhandigde de stad opnieuw het label ‘Kind- en 
jeugdvriendelijke stad’ op zaterdag 20 november 2021. We ontvingen hem samen met een 
delegatie van de jury kindvriendelijke steden en gemeenten in Jeugdcentrum Den Eglantier.  
 
De stad lanceerde een grote bevraging ‘En jij/En jouw kind’ bij kinderen, jongeren en ouders. 
Hiermee wilde de stad graag 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.  
 


