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Street art-parels 
van Sint-Niklaas



Aanbod straatkunst breidt uit, nieuwe blikvanger aan Vijfstraten,  
nieuwe street art-kaart klaar

Ontdek alle street art-parels in onze stad
Straatkunst ontdekken? Dat kan deze zomer volop in Sint-Niklaas. De vernieuwde street art-kaart 
is bij het begin van deze zomer helemaal klaar, goed voor een kleurrijke trip langs meer dan veertig 
street art-kunstwerken in de stad. En daar horen de nieuwste muurschilderingen uiteraard bij, met de 
gigantische dieren van de wereldvermaarde kunstenaar ROA als blikvanger. 

Sint-Niklaas zet volop de schouders onder jongerencultuur, 
met bijzondere aandacht voor urban en street culture en 
urban sport. Denk maar aan het grote skatepark aan de Witte 
Molen of het hypecourt op het Jan Breydelplein. Deze stad 
heeft bovendien een levendige hip hop en urban scene, met 
toppers als Woodie Smalls, K1D, Black Mamba en Alioth. 
Uiteraard is de hippe street culture ook hier héél aanwezig 
in het straatbeeld. Sint-Niklaas zette zich de voorbije jaren 
op de kaart met tientallen nieuwe street art-kunstwerken. 
Van de kleinere, kleurrijke nutskasten tot de metershoge 
muurschilderingen: er is zóveel verscheidenheid in 
straatkunst te ontdekken. De urban scene leeft in onze stad, 
street culture verrijkt deze stad. 

OP ONTDEKKING

Een handig overzicht bieden van al die street art-parels, 
dat is de bedoeling van de street art-kaart. En die kaart 
wordt helemaal vernieuwd en geüpdatet, met alle recente 
muurschilderingen erbij. In handig formaat bovendien, dus 

makkelijk mee te nemen op de fiets of te voet. Want met 
deze street-art kaart kan je op ontdekkingstocht in de stad. 
Bovendien beschikt de kaart over een aantal themaroutes, 
ideaal ook om met kinderen op pad te gaan. 
Wie meer info wil over al die straatkunst kan vanaf juli de 
QR-codes aan elk werk scannen. Die brengt je naar een 
webpagina op Ontdeksintniklaas.be met achtergrondinfo, 
foto’s en filmpjes van elk werk. 
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VISUELE TOPATTRACTIE

En er is veel te ontdekken. Sint-Niklaas heeft er sinds kort 
ook een geweldige, exclusieve blikvanger bij. Een visuele 
topattractie, een nieuw landmark voor deze stad, op een 
gigantische muur aan Vijfstraten. Daar werkte de befaamde 
street art-kunstenaar ROA drie weken lang aan een 
magistraal werk, op een stenen canvas van liefst 28 meter 
breed en 13 meter hoog. Een sensationeel werk, met een 
reiger, een vos, een eekhoorn en een egel, zichtbaar vanuit de 
trein en op de toekomstige fietsbrug. En het is meteen één 
van de grootste werken van deze invloedrijke kunstenaar in 
dit land. 
Nog nieuw dit voorjaar: de metershoge muurschildering in 
het belevingscentrum in het Landhuis op de Grote Markt, 
van illustrator Xavier Truant en straatkunstenaar Kymo One, 
met een blik op bijna acht eeuwen stadsgeschiedenis en een 
link naar de toekomstige, nieuwe Grote Markt. En de voorbije 
weken kwamen er nog enkele opvallende, nieuwe werken 
bij. Een trip in de stad met de vernieuwde street art-kaart 
onder de arm maakt het daarom extra boeiend. Street art 
is nu eenmaal vergankelijk, voortdurend in beweging. Een 
spannende, artistieke ontdekkingstocht levert het op, die je 
ook anders doet kijken naar deze stad. 

Street art-projecten, in opdracht van de stad Sint-Niklaas, 
verlopen in samenwerking met Wham Office en met steun 
van de vaste externe partners ING Finanza Waas, Springvis 
Foundation en Van Hoecke NV.

De nieuwe street art-kaart is gratis verkrijgbaar in het 
toeristische infokantoor op de Grote Markt.  
Info: www.ontdeksintniklaas.be 
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Jonge starters 
even BAAS in 
Reinaert Galerij
WAT IS BAAS? 

BAAS is een traject dat ruimte creëert voor jonge 
ondernemers tussen 18 en 30 jaar om van een droom of 
idee een eigen onderneming te maken. Van stikstof-ijsjes en 
pure Belgische limonade tot het ontwikkelen van ‘custom-
made’ fi etsen of het uitbaten van een yogaclub. Geen idee 
is te gek en geen sector te vreemd. In Het Binnenwerk 
in de Lindestraat is het BAAS-BURO ingericht, als ‘hub’ 
voor creatieve ondernemers, start-ups, kunstenaars en 
ontwerpers. Eind april gingen maar liefst 35 jonge (pre)
starters aan de slag in de BAAS-sessies. 

BAAS BOVEN BAAS-EVENEMENT

Benieuwd naar de ondernemers van morgen? Kom dan 
zeker kijken en luisteren naar hun verhalen tijdens het 
BAAS boven BAAS-evenement, op zaterdag 25 juni van 10 
tot 18 uur in de Reinaert Galerij. 

Volg ons op onze sociale mediakanalen @baas_sintniklaas 
Meer info via www.baasbaas.be of via silke@baasbaas.be

Sociale media in 
de kijker
Neem jij ook graag mooie foto’s als je eropuit trekt in onze 
stad? Deel jouw beste beelden dan zeker op sociale media 
met de hashtag #ontdeksintniklaas en tag 
@ontdeksintniklaas. Misschien krijgt jouw foto wel een 
plekje in de volgende editie van de Stadskroniek en op ons 
Instagramkanaal!

1 @tjjgoossens  3 @silvy_van_osselaer 

2 @louisewieers  4 @christiaens.jan  
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FIER OP SINT-NIKLAAS

Fier op Sint-Niklaas: 
Cis 'Ide Snake' Vermandel (20), 
fi nalist Humo's Rock Rally

"Mijn inspiratiebron? 
De sfeer en de vibe 
van deze stad!"
Cis Vermandel (20) vertegenwoordigde in april als 'Ide Snake' 
onze stad in de fi nale van Humo's Rock Rally. Talent van eigen bodem, 
hiphopper en trots op zijn roots, een local met een groots muzikaal 
verhaal: "Eerlijke, Sint-Niklase hiphop, dat is wat ik maak. De sfeer en de 
vibe van deze stad, dat is mijn inspiratiebron." 

"Sint-Niklaas is kleinschalig, maar ik hou van de grootsheid 
van deze stad. De Grote Markt betekent voor mij zóveel, 
zeker als de zon ondergaat en de straatlichten branden. Die 
rust zoek ik ook echt op. Ik maak heel vaak een omweg, om 
er op weg naar huis toch nog eens te kunnen passeren." 

De inspiratie voor zijn teksten haalt hij uit het dagelijkse 
leven. En dat speelt zich helemaal af in Sint-Niklaas. "Hoewel 
ik in Sint-Pauwels woon, heb ik niet echt een band met dat 
dorp. Heel mijn leven speelt zich af in Sint-Niklaas. Ik ging 
hier altijd naar school, en ook voor mijn hogere studies 
blijf ik hangen in deze stad. Het is supertof om nog geen 
afscheid te moeten nemen. 
Ik hou van het stadspark en 
van De Casino, maar mijn 
favoriete plaats is dus de Grote 
Markt. Na een lange dag in de 
hogeschool kom ik daar tot rust, 
met de chille vibe die er hangt. 
Het is de plaats om de stilte van de 
stad in mij op te nemen." 

"Het was geweldig om deel te mogen 
nemen aan Humo's Rock Rally. Het voelde 
als één grote uitbarsting van enthousiasme. 
Dat is wat muziek doet en wat we zoveel 
mogelijk moeten blijven doen, ons enthousiasme 
delen, met elkaar, in onze geweldige stad!"
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Tips voor de zomer
In de zomer bruist Sint-Niklaas van het leven. Pleinen en terrasjes lokken steevast een massa volk. Zomerse 
evenementen, markten en feesten kleuren de stad. We bundelen onze tips om voluit te genieten van de zomer 
in eigen stad. Veel zomerplezier!

TERRASJESDAGEN

Met de Terrasjesdagen wordt het startschot gegeven voor 
een heerlijke zomer in Sint-Niklaas. Het stadscentrum bruist 
van gezelligheid én van de terrassen op vrijdag 24, zaterdag 
25 en zondag 26 juni, met de leukste koopjes, sfeervolle 
muziek, straatanimatie en verfrissende drankjes. Spel en 
plezier is er dat weekend op de Grote Markt, met Sint-
Niklaas Kubbt en Roundnet, ook wel spikeball genoemd. 
Na al dat plezier kun je terecht op Kantien Royal, het 
foodtruckfestival dat opnieuw neerstrijkt op de Grote Markt. 

PARKIES 

Concerten in het stadspark op dinsdagavond, ze zijn al vele 
jaren onlosmakelijk verbonden met de Sint-Niklase zomer. Op 
5 juli geeft Gers Pardoel het startschot van die concertreeks. 
Nog van de partij zijn Bart Kaëll (12 juli), Koen Buyse (19 juli), 
Margriet Hermans en Celien (26 juli), Abba 4 U (2 augustus), 
Sandra Kim (9 augustus) en Parkies Band met special guest 
(16 augustus). 
 
OH ZO VERFRISSEND!

Een verfrissende zomer, ook dat biedt Sint-Niklaas. De 
hele zomer lang staat water centraal in de hoofdstad van 
het Waasland. Blikvanger is een kunstenparcours langs 
het water, in het groen op de bedrijventerreinen van SVK, 
waar de vijvers en de wandelpaden worden opengesteld 
voor het grote publiek. Op elk van de vijvers kan je in 
augustus kunstwerken van wereldklasse bewonderen. 
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Ook de expo ‘Recht door Zee’ in de tentoonstellingszaal 
Zwijgershoek, het Mercatormuseum en de Piet Elshoutzaal 
wordt een bijzondere historische én eigentijdse trip over de 
wereldzeeën. En nog meer waterplezier is er onder meer op 
recreatiedomein De Ster, met de Peddelroute Waasland en 
langs de Molenbeek en de Stekense Vaart. 
Op www.ontdeksintniklaas.be vind je alle info. 

DE CASINO TERRAS  

Concertorganisator De Casino lanceert in juni, juli en 
augustus het zomerconcept ‘De Casino Terras’. De Casino 
Café, het zonneterras en het omliggende park zijn de hele 
zomer lang elke dag, zeven op zeven, open vanaf 14 uur. 
Vanaf 1 juli is er het zomerse outdoor foodconcept ‘Sin City 
Grill’, van woensdag tot zaterdag, telkens van 18 tot 22 uur. 
De hele zomer lang zijn er op woensdagavond fi lms uit de 
jaren 1980 op groot scherm, op donderdagavond zomerse 
concerten op het kioskpodium, op vrijdagavond aperitief en 
afterwork met Funky Fridays en op zaterdagavond is er 
telkens Club Casino. De toegang tot alle concerten, fi lms en 
events is gratis. Info: www.decasino.be  

KETNET ZOMERTOUR 

Ook deze zomer strijkt de Ketnet Zomertour neer op de 
Grote Markt, op zaterdag 9 juli, met spetterende optredens 
en leuke ontmoetingen. Het marktplein wordt een bruisend 
festivaldorp, waar iedereen kan genieten van gratis 
optredens van onder meer Sarah en Bavo, Kaatje, Kamiel 
en Victor, Samson en Marie, Nachtwacht, Gamekeepers, De 
Ketnetband en #likeme. Er is ook een selfi ecorner om op de 
foto te gaan met je favoriete artiesten! De Ketnet Zomertour 
houdt van 13.30 tot 17.30 uur halt op de Grote Markt.

VREDEFEESTEN 

Hét hoogtepunt van de Sint-Niklase zomer. Drie dagen lang, 
van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september, is Sint-Niklaas 
in feeststemming. Met de Vredefeesten wordt de zomer 
traditioneel en in stijl afgesloten, met telkens een hoofdrol 
voor de tientallen luchtballons en de live-muziek op de 
verschillende stadspodia. Info: www.vredefeesten.be

VLAANDEREN FEEST! 
met Gunther Neefs, Yevgueni, Olivia Trappeniers, Johan 
Verminnen, Metejoor en vele anderen

De Vlaamse feestdag wordt ook in Sint-Niklaas en de 
deelgemeenten uitbundig gevierd. Dat gebeurt van 1 juli tot 
en met 11 juli met een rijkgevuld programma. Een overzicht. 

In Nieuwkerken vindt op vrijdag 1 juli een Vlaams volksfeest 
plaats op het dorpsplein, met een optreden van Johan 
Verminnen om 20 uur. Verder zorgen die avond ook fanfare 
De Eendracht (18.30 uur) en de lokale band Plastiek (21.30 
uur) voor muziek en feest. 

In Belsele is er feest in de pop-up bar Komdaf aan CC De 
Kouter, met optredens van Edje Ska & De Pilchards (op 1 
juli om 21 uur), Matthias Lens en Leopol (op 2 juli vanaf 
19.30 uur) en Hugo en Gunther Neefs (op 3 juli vanaf 
18.30 uur). Op zondag 3 juli is er ook het 21ste muzikaal 
Guldensporenontbijt in De Klavers. 

In Sinaai vindt het traditioneel volksfeest op de Dries plaats 
op zaterdag 9 en zondag 10 juli, met optredens van Yevgueni 
(20 uur) en Ontpopt (22 uur) op zaterdagavond. Zondagavond 
om 22.30 uur is er vuurwerk op de sportterreinen van Ter 
Beke. 

In Sint-Niklaas geeft Bart Kaëll op dinsdag 5 juli kleur 
aan de Vlaamse feestperiode met een optreden op 
de Parkies in het stadspark. Op 7 juli wordt de 33ste 
Leeuwenpenning uitgereikt in het stadhuis. Muziek en feest 
is er op zondagavond 10 juli op het Sint-Nicolaasplein, met 
optredens van Olivia Trappeniers (20 uur) en dj Blck Mamba 
(22 uur). Een dag later, op de Vlaamse feestdag, is er een 
academische zitting in het stadhuis met gastspreker Luckas 
Vander Taelen. De feestdag wordt op 11 juli in schoonheid 
afgesloten met optredens van Gunther Neefs (18 uur) en 
Metejoor (20 uur) op recreatiedomein De Ster. 

PROGRAMMA VOOR DE NATIONALE FEESTDAG 
VAN 21 JULI 

De nationale feestdag start in Sint-Niklaas om 9.30 uur 
met een beiaardconcert van de stadsbeiaardiers. Na het Te 
Deum in de hoofdkerk van 10 uur trekken de patriottische 
verenigingen in een optocht naar enkele monumenten 
en gedenktekens voor een bloemenhulde, waarna de 
burgemeester in het stadhuis een toespraak houdt.
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Kom proeven van al het moois dat Europa 
te bieden heeft
Duid het weekend van 5, 6 en 7 augustus alvast met stip aan in je agenda, want dan is het weer zo ver: de 
Euromarkt. De grootste markt van het land verwelkomt marktkramers uit heel Europa.

Het is van 2017 geleden, dus we kijken reikhalzend uit 
naar een volgende editie van de Euromarkt. Het wordt één 
van dé topevenementen van de Sint-Niklase zomer. De 
voorbije edities zakten tienduizenden bezoekers af naar de 
Euromarkt. 

Internationale marktkramers brengen hun heerlijkste 
specialiteiten mee naar Sint-Niklaas. Zij schotelen een hele 
reeks Europese lekkernijen voor, zoals kazen, vleeswaren, 
zoetigheden, heerlijke wijnen en bieren. Kom proeven van al 
het moois en lekkers dat ons continent te bieden heeft.   

Naast de marktkramen uit alle hoeken van Europa 
zal er nog heel wat te ontdekken zijn, zoals muziek, 
kinderanimatie,  toeristische infostanden, een 
vertegenwoordiging van de zustersteden van Sint-Niklaas, 
mobiele acts, steltenlopers en flamencodansers. 

• Vrijdag 5 augustus: Euromarkt start om 14 uur, om af te 
sluiten rond 23 uur

• Zaterdag 6 augustus: Marktplezier van 10 tot 23 uur. 
Feestelijk slotakkoord van een dj

• Zondag 7 augustus: Euromarkt opent van 10 tot 18 uur.  
Een coverband brengt een waaier aan bekende 
Eurosongliedjes vanaf 16 uur. 

Ontdek al het moois dat Sint-Niklaas én Europa te bieden 
hebben, een heel weekend lang. Je bent van harte welkom.  

Alle info over de Euromarkt kan je vinden op  
www.ontdeksintniklaas.be 
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DIT IS SINT-NIKLAAS
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1  Buitengewoon XL lentedrink
2  Buitenspeeldag

3   De jongerenbegroting
4  Week van de anderstalige klant

5  R-Oh-de loperweekend
6  Buitengewoon XL in het park
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GEVELTUINEN SCHIETEN ALS 
PADDENSTOELEN UIT DE GROND

Je kan er niet meer naast kijken. 
Het straatbeeld ondergaat 
de laatste maanden een 
metamorfose. Overal verschijnen 
tegeltuintjes en klimhulpen tegen 
de gevels. In mei 2021 lanceerde 
de stad de actie ‘Verwen jezelf en 
je buurt met een gratis geveltuin!’. 
Meer dan 600 burgers schreven 
zich in. Zij maken de keuze voor 
meer kleur en sfeer in groenarme 
straten, een verbetering van de 
luchtkwaliteit en verkoeling op 
hete dagen. 

De komende maanden vergroenen we nog enkele honderden 
gevels in samenwerking met Groene Gevels vzw. Sommige 
aanvragers moet nog eventjes geduld uitoefenen omdat 
er werken zijn gepland in hun straat. De aanleg van zo’n 
geveltuintje is volledig gratis en verloopt in overleg met de 
aanvrager die instaat voor het onderhoud. 

Heb jij een geveltuintje en ben je er fier op?  
Laat iedereen meegenieten. Stuur een mooie foto in 
bijlage naar natuur@sint-niklaas.be of post hem om de 
Facebookpagina van OK Toekomst. Wie weet staat jouw foto 
binnenkort op de website www.sint-niklaas.be/gevelgroen

TIPS VOOR TÉ WARME DAGEN

De zomer staat voor de deur. We kijken allemaal uit naar het 
mooie weer en het zonnetje op ons gezicht. Maar erg warme 
dagen zijn zeker niet ongevaarlijk! 

Neem op warme dagen zeker de nodige maatregelen om 
jezelf en kwetsbare mensen te beschermen tegen de hitte. 
Zo smeer je jezelf best op tijd in, draag je een hoofddeksel 
en drink je voldoende water. Wees ook steeds alert voor 
gezondheidsklachten. 

Er zijn heel wat plekken in Sint-Niklaas waar je verkoeling 
kan vinden. Denk maar aan het stadsbos Puitvoet of het 
Romain De Vidtspark, waar veel schaduwrijke plekjes zijn, 
ideaal om even te relaxen. En zo zijn er nog een aantal 
verfrissende plekjes, zoals het provinciaal domein De Ster, 
het parkbos in Nieuwkerken, het speelbos Mierennest in 
Belsele en natuurreservaten Fondatie van Boudelo en De 
Heirnisse in Sinaai. 

Meer verkoelplekken ontdekken?  
Surf dan naar sint-niklaas.be/warmedagen 

HERBRUIKBARE BEKERS VOOR JOUW 
EVENEMENT

Sinds 2016 leent MIWA herbruikbare bekers uit aan 
organisatoren van afvalarme evenementen.  Onlangs werden 
de bekers vervangen door 25 000 nieuwe exemplaren. 
Ook het uitleenbeleid werd gewijzigd: voortaan worden 
de bekers na elk evenement professioneel gereinigd. Zo 
garandeert MIWA een perfecte hygiëne. 
Voor 300 bekers betaal je 40 EUR. Je kan tot 1500 bekers 
ontlenen per evenement.

Wil jij jouw evenement ook afvalarm maken? 
Meer info op www.miwa.be/herbruikbarebekers

WINKELWANDELLUS KRIJGT AWARD 
VOOR OPENBAAR GROEN

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft Sint-
Niklaas dit voorjaar uitgeroepen tot eerste laureaat bij de 
Openbaargroen-awards. 

De Vereniging voor Openbaar Groen reikt jaarlijks awards 
uit met haar wedstrijd rond recente, vernieuwende en 
inspirerende openbare groenrealisaties in Vlaanderen. Sint-
Niklaas viel deze keer in de prijzen voor de aanleg van de 
winkelwandellus tussen de Grote Markt en het Stationsplein. 
Volgens de jury oogt het uitzicht van de straten nu groener, 
lichter en fraaier en toont het durf en ambitie om de straten 
van de winkelwandellus op deze manier aan te leggen en 
te beplanten. Met de winkelwandellus wordt de stadskern 
aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Je loopt en 
fietst door het hart van de stad, die een pak verkeersveiliger 
en meer verkeersleefbaar is ingericht. 
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BETALEN MET SENGZEN? DA’S ZEKER! 

Sint-Niklaas heeft sinds kort zijn eigen digitale stadsmunt: 
Sengzen! 

Sengzen zijn digitale munten met een échte waarde. Je kan 
ze verdienen door lokaal te kopen, je fiets te laten graveren, 
door actief deel te nemen aan participatietrajecten… 
Ze uitgeven doe je bij alle partners en stadsdiensten in 
Sint-Niklaas en de deelgemeenten. Een Sengs is 1 EUR 
aankoopbedrag waard. 

Wil je ook Sengzen sparen en uitgeven bij jouw favoriete 
lokale handelaar? Download de app in de Apple of Play 
store! 2500 Sint-Niklazenaren deden het je al voor! Kijk op 
de komende stadsevenementen ook uit naar Klaas! Hij zal 
aanwezig zijn met een zak vol extra Sengzen. 

Heb je nog vragen of heb je misschien nog leuke ideeën 
over hoe we Sengzen kunnen gebruiken in onze stad? Laat 
het weten via sengzen@sint-niklaas.be! 

WEGWIJS BIJ AANVRAAG 
VERBOUWPREMIES

Staat er een renovatie op de planning of ben je al begonnen 
met energiebesparende verbouwingen, dan kan de stad Sint-
Niklaas je adviseren en wegwijs maken bij het aanvragen 
van premies. 

Wie duurzaam renoveert, kan rekenen op steun van de 
stad Sint-Niklaas, met gratis renovatieadvies thuis én 
een financieel duwtje in de rug, via de stedelijke premies 
duurzaam renoveren. Ook de Vlaamse overheid en 
netbeheerder Fluvius kennen premies toe. 
De Vlaamse renovatiepremie en de meeste energiepremies 
van Fluvius worden vanaf vrijdag 1 juli 2022 samengevoegd 
tot één premie, ‘Mijn VerbouwPremie’. Vanaf zaterdag 1 
oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via een 
online loket digitaal premies aanvragen voor verbouwingen 
en energiebesparende investeringen. Tijdens de 
overgangsperiode van vrijdag 1 juli tot zaterdag 1 oktober is 
het tijdelijk niet mogelijk om premies aan te vragen. 

Info nodig? 
Wie vragen heeft over ‘Mijn VerbouwPremie’ of over de 
stedelijke premies duurzaam renoveren kan terecht aan het 
loket ‘wonen, bouwen en ondernemen’ in het stadhuis. Let 
op, langskomen enkel op afspraak: 03 778 33 21 of  
www.afspraken.sint-niklaas.be

GA MEE OP SENIORENREIS NAAR 
MAASTRICHT

Alle Sint-Niklase senioren zijn van harte welkom op de 
jaarlijkse seniorenreis in september. Wil jij ook mee? De reis 
kost 35 EUR of 20 EUR voor kansenpashouders. Inschrijven 
en meer informatie over het programma kan je terugvinden 
op www.sint-niklaas.be/seniorenreis of contacteer het team 
diversiteit via senioren@sint-niklaas.be of 03 778 37 26.

De voorverkoop start op 29 augustus vanaf 9 uur, zowel op 
het stadhuis (Vredeszaal) als in de deelgemeentehuizen 



OverKophuis: 
een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn
Sint-Niklaas heeft sinds begin mei een gloednieuw Overkophuis, een fi jne plek waar jongeren tot 25 jaar 
elkaar kunnen ontmoeten.

Veel jongeren hebben nood aan een werking zoals die van 
een OverKophuis, ook in Sint-Niklaas. Ze willen graag een 
plek waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. En die plek is er 
nu ook, met het Overkophuis in de Mgr. Stillemansstraat 
47. Samen met heel wat partnerorganisaties zet de stad 
de schouders onder dit initiatief, met de steun van het 
Agentschap Opgroeien. Het is vooral een herkenbare en 
toegankelijke plek voor jongeren en jongvolwassenen. Zij 

kunnen er gewoon binnen en buiten lopen, om een praatje 
te maken of om deel te nemen aan leuke activiteiten, maar 
ze vinden er ook een luisterend oor voor al hun vragen of 
zorgen. 

Het OverKophuis is open op woensdag van 12 tot 18 uur. 
Info: Instagram @overkopsintniklaas en www.overkop.be
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Prikkelarme 
momenten tijdens de 
zomerfoor 
Op maandag 4 en maandag 11 juli tussen 15 en 18 
uur is de kermis op de Grote Markt prikkelarm. 

Als je ergens overladen wordt met prikkels, dan is het 
wel op de kermis. Daarom organiseert de stad samen 
met de foorkramers twee prikkelarme kermismomenten, 
voor iedereen die wat meer moeite heeft om al deze 
indrukken te fi lteren of het graag wat rustiger heeft. Deze 
prikkelarme momenten zijn zeker niet alleen voor kinderen 
of volwassenen met autisme of epilepsie, maar voor 
iedereen die graag eens op een rustige manier de kermis 
wil bezoeken. 
Voor één keer geen toeters en bellen. De foorkramers laten 
de microfoons zwijgen en kondigen enkel de start en het 
einde van de attractie aan. De muziek speelt er zacht en de 
felle lichten zijn gedimd. Je krijgt ook rustig de tijd om in 
en uit een attractie te stappen. Met vragen kan je terecht bij 
het onthaalpunt, dat tegelijk ook een rustpunt is voor wie 
daar nood aan heeft. 

Heb je nog vragen of wil je meer info? Contacteer team 
diversiteit via diversiteit@sint-niklaas.be of 03 778 66 66. 

Betaalbare sociale 
koopwoningen 
dankzij de Waasse 
Landmaatschappij

Goed wonen tegen een betaalbare prijs: het is een 
basisrecht voor iedereen. Het is ook de opdracht voor de 
sociale huisvestingsorganisatie Waasse Landmaatschappij, 
die in Sint-Niklaas verscheidene nieuwe woongelegenheden 
bouwt. Duurzaamheid is een belangrijke factor bij elk 
van die projecten, om de ecologische voetafdruk en de 
energiefactuur te verkleinen.  

Een eerste project situeert zich in het Vakschoolhof , de 
voormalige site van de Vrije Technische Scholen (VTS) 
midden in het stadscentrum. Daar werd een historisch 
schoolgebouw omgevormd tot vijf sociale woningen met 
stadstuintjes. Ook in de Monseigneur Stillemansstraat wordt 
momenteel volop gebouwd aan drie bijna-energieneutrale 
appartementen van twee en drie slaapkamers met terras en 
carport. 

Heb je vragen over een project of kan je wat hulp gebruiken 
bij het kopen of lenen? Bel naar 03 777 25 92 of neem een 
kijkje op www.waasselandmaatschappij.be.
De Waasse Landmaatschappij kan ook bemiddelen bij het 
afsluiten van een Vlaamse Woonlening.
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Landmaatschappij

Stijgende energieprijzen: wat doet de overheid? 
De stijgende energieprijzen treffen ons allemaal. Op elk niveau heeft de overheid premies en maatregelen om die stijgende 
kost zoveel mogelijk te beheersen. 

Energiebesparende ingrepen aan je woning zijn een heel effi ciënte oplossing tegen de stijgende energieprijzen. De stad Sint-
Niklaas en de Vlaamse regering bieden fi nanciële steun in de vorm van premies bij energiebesparende renovaties. Ook de 
federale regering heeft een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. Op sint-niklaas.be/steunmaatregelen vind je een overzicht 
terug. 

Aan het loket wonen, bouwen en ondernemen in het stadhuis, bereikbaar via 03 778 32 40 of wonen@sint-niklaas.be, kun je 
terecht voor alle info. Een afspraak maken kan via 03 778 33 21 of via afspraken.sint-niklaas.be. 
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Samen maken we de mobiliteitsswitch 
Inzetten op duurzamer en flexibeler openbaar vervoer, dat is ook in Sint-Niklaas de opdracht. We 
stemmen de vraag en het aanbod beter op elkaar af en we gaan vervoermiddelen slim combineren, om 
samen de mobiliteitsswitch te maken. 

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteitsswitch 
te maken. Dat is een opdracht van de Vlaamse overheid, die 
De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen praktisch 
moeten uitwerken. Ook Sint-Niklaas maakt zich klaar voor 
die grote uitdaging en die belangrijke stap, om mee het 
openbaar vervoernetwerk van de toekomst vorm te geven.  
Van een afbouw van het aanbod van openbaar vervoer is 
geen sprake. Integendeel, op plaatsen waar meer reizigers 
vertrekken of aankomen, zetten we snellere en frequentere 
busverbindingen in. Op minder drukke plaatsen komt er 
flexvervoer. 
Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer 
beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege 
bussen rond én worden drukke lijnen beter en sneller 
bediend. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, 
bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra en 
winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen. 

SLIM COMBINEREN

Daarnaast zetten we ook in Sint-Niklaas in op de 
mobiliteitsswitch, door vervoermiddelen slim en efficiënt 
te combineren. Je wandelt of fietst bijvoorbeeld naar het 
station. Daar neem je de trein en dan de bus tot op je 
bestemming. Of je neemt de auto tot aan de Park & Ride, en 
van daar trek je met de deelfiets naar het stadscentrum. Voor 
al die oplossingen gebruiken we in heel Vlaanderen straks 
‘Hoppin’. Die naam verwijst naar de manier waarop we ons 
in de toekomst zullen verplaatsen met het openbaar vervoer. 
We zullen ‘hoppen’ van het ene op het andere vervoermiddel. 

HOPPINPUNT

Vlot overstappen doe je op een ‘Hoppinpunt’, waar 
verschillende vervoermiddelen samenkomen. Aan Waasland 
Shopping komt bijvoorbeeld zo’n Hoppinpunt, wat een 
regionale uitvalsbasis wordt voor fietsers, deelwagens 
en openbaar vervoer, met een overdekte en bewaakte 
fietsenstallingen met plaats voor 200 fietsen, 12 deelfietsen 
en 50 deelsteps, met een parkeerterrein voor taxi’s, 
elektrische wagens en deelwagens, vlak naast het bestaande 
busstation. Zo’n Hoppinpunt zal een onmisbare schakel zijn 
in het openbaar vervoernetwerk van de toekomst. 

Meer info op mobiliteitsswitch.be
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Politie pakt patsergedrag aan

Tijdens de zomermaanden ervaart vooral het centrum van Sint-Niklaas overlast door patsergedrag. De 
lokale politie van Sint-Niklaas wil met gerichte acties dat storend gedrag aanpakken. De kick-off van 
het project vond plaats op 7 mei waarbij op verschillende locaties 47 voertuigen uit het verkeer werden 
gehaald en gecontroleerd. 

WAT IS PATSERGEDRAG? 

Het is moeilijk een eenduidige definitie te geven van het 
begrip patsergedrag. Het is een vlag die vele ladingen 
dekt. Wat voor de ene persoon storend is, is dat voor de 
andere niet of minder. Ruim gezien kan men stellen dat 
patsergedrag onder onverantwoord en asociaal rijgedrag 
valt.

Onder onverantwoord rijgedrag verstaan we bruusk 
optrekken of remmen, te snel rijden of racen, gsm’en achter 
het stuur, negeren van verkeersborden en -lichten, rakelings 
langs voetgangers of fietsers rijden, sturen onder invloed en 
opgefokte brommers.

Asociaal rijgedrag associëren we met brullende uitlaten, 
nodeloos claxonneren, dubbel parkeren voor een winkel of 
louter voor een praatje, bumperkleven, vreugdestoeten die 
het verkeer nodeloos hinderen of sluipverkeer.

BEVRAGING NAAR ERVARING MET WEGPIRATEN

De lokale politie stelt een groeiend gevoel van onveiligheid 
vast door overlast van onverantwoord en asociaal rijgedrag. 
559 personen vulden een bevraging door de politie op 
Facebook in. 95 procent bevestigde dat ze regelmatig 
overlast ervaren door wegpiraten.

De overlast stelt zich het meest in omgeving Grote 
Markt, de as N70-Grote Markt, Stationsplein, de as 
Ankerstraat-Truweelstraat-Koningin Elisabethlaan en de as 
Stationsplein-Mercatorstraat-Antwerpse Steenweg. 

De tijdstippen waarop de overlast plaatsvindt, zijn 
afhankelijk van het type inbreuk. Zo is er meer patsergedrag 
tijdens de spitsuren, en ergeren mensen zich vooral ’s nachts 
aan luide muziek en ‘knalpotterreur’. 

DUIDELIJK SIGNAAL GEVEN DOOR GERICHTE 
VERKEERSACTIES

De politie wil een duidelijk signaal geven dat zo’n gedrag 
niet wordt getolereerd en zal op regelmatige basis 
verkeersacties in het kerngebied organiseren. 
Automobilisten die storend gedrag vertonen, zullen 
worden onderworpen aan een grondige verkeerscontrole. 
Parkeerinbreuken en geluidoverlast door patserauto’s 

worden gesanctioneerd met een GAS-boete. 
Snelheidsovertredingen kunnen worden vastgesteld door de 
bemenste camera. Bij zeer gevaarlijk rijgedrag, gecombineerd 
met een zware overtreding, kan de politie overgaan 
tot gerechtelijke inbeslagname van het voertuig en de 
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.

Tijdens de actie op 7 mei zijn er 47 voertuigen uit het 
verkeer gehaald op basis van hun asociaal of onverantwoord 
rijgedrag. In totaal zijn er 45 pv’s en onmiddellijke inningen 
opgesteld. 

Een gewaarschuwd mens is er twee waard! Samen maken 
we werk van een veilig en leefbaar Sint-Niklaas. 
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Samen geven we de stad een gezicht: 
breng jij als stadsmodel Sint-Niklaas mee in beeld?
Het portret van de stad wordt gevormd door de inwoners. Zij geven betekenis aan onze stad, zij zijn de blikvangers, de 
kleuren en het licht in het straatbeeld. Ben jij een trotse inwoner die deze stad graag mee een gezicht geeft en zich wil 
engageren als stadsmodel? Dan doet het stadsbestuur graag een beroep op jou! 

Iedere inwoner kan stadsmodel worden. Want een stadsmodel is zoals de inwoners van Sint-Niklaas écht zijn: apart, uniek en 
bijzonder, en toch ook weer heel gewoon. Deze stad heeft een grote rijkdom in verscheidenheid, maar er is ook héél veel dat 
we als inwoners met elkaar delen. En dat tonen we graag met onze stadscampagnes. Warm en kleurrijk. Want samen vormen 
de inwoners, als een mozaïek, het groter beeld van Sint-Niklaas. 

VOOR WIE? 

Iedereen die interesse heeft om zich te engageren als stadsmodel is welkom. Leeftijd, geslacht, herkomst, uiterlijk … spelen 
helemaal geen rol. Stadsmodellen zijn inwoners die willen meewerken om Sint-Niklaas een warme en dynamische uitstraling 
te geven met mooie beelden. Doe je dit liever niet alleen? Schrijf je dan in met het gezin of met enkele vrienden. Sta je al op 
onze modellenlijst? Schrijf je dan zeker opnieuw in. 

WAT? 

Als stadsmodel breng je de stad warm en kleurrijk in beeld, door deel te nemen aan fotoshoots voor allerlei stadscampagnes 
en evenementen. De beelden kunnen gebruikt worden in publicaties, op panelen, banners en op sociale media en websites. 

Meld je aan via www.sint-niklaas.be/stadsmodel. Per opdracht krijgen de stadsmodellen een bedrag van 25 EUR aan Sengzen, 
de Sint-Niklase stadsmunt.
Heb je vragen, dan kan je deze doormailen naar communicatie@sint-niklaas.be


