
Naam beleidsplan Omschrijving Goedkeuring GR
Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Sint-Niklaas

Het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas is een beleidsdocument dat aanduidt waar er 
in de toekomst nieuwe woningen gebouwd worden, waar de natuur en het landschap 
behouden blijven, waar de landbouw zich verder ontwikkelt, waar bedrijventerreinen 
aangelegd worden, waar ruimte voorzien wordt voor sport en ontspanning en waar 
nieuwe wegen aangelegd worden. Ruimtelijke uitvoeringsplannen geven uitvoering 
aan het structuurplan.

21-04-2006

Stedelijk groenplan Sint-
Niklaas

Het stedelijk groenplan vormt een richtinggevend document voor het beleid voor wat 
betreft de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het groen. Het geeft aan welke 
groenstructuren de gemeente herbergt, wat de waarde, samenhang en functie van 
deze structuren is en hoe zij te handhaven of te versterken zijn.

28-10-2011

Actieplan speelweefsel voor 
de kernstad Sint-Niklaas

Een actieplan speelweefsel reikt concrete doelstellingen en acties aan om de 
(her)inrichting van openbare speelterreinen op een onderbouwde en logische wijze, 
naargelang de noden, uit te voeren en stipuleert richtlijnen over de invulling van de 
lokale openbare en publieke ruimte.

22-06-2012

Masterplan publieke ruimte Het masterplan publieke ruimte vormt een beschrijvend kader voor de toepassing van 
materialen en elementen, details en inrichtingsprincipes in de publieke ruimte om te 
komen tot een samenhangend en leesbaar geheel. Het masterplan is een handzaam 
beleidsdocument dat ten dienste staat van elke stadsdienst en ontwerper die opereert 
in de publieke ruimte van Sint-niklaas. 

27-06-2014

Lobbenstadmodel Sint-
Niklaas

Het lobbenstadmodel wordt gehanteerd als toetsingskader bij de verdere ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad. In het lobbenstadmodel wordt de kernstad niet concentrisch 
uitgebreid waardoor open ruimte steeds verder weg wordt geduwd van de stad maar 
met compacte stadslobben opgebouwd rond de radiale invalswegen. Tussen de 
stadslobben brengt een netwerk van blauwgroene vingers de natuur tot in het hart van 
de stad.

26-09-2014

Mobiliteitsplan Dit plan vormt het referentiekader waarbinnen het mobiliteitsbeleid de komende jaren 
zal uitgewerkt worden. De voornaamste ambities zijn het verhogen van de 
verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Hiervoor zetten we in op de fiets, op 
een kwalitatief parkeerbeleid, sterk openbaar vervoer en wijkcirculatieplannen.

24-04-2015

Bouwblokkenstudie De bouwblokkenstudie vormt een beleidsinstrument dat het mogelijk maakt met een 
dynamische en actieve aanpak nieuwe ontwikkelingen in bouwblokken te stimuleren, 
begeleiden en initiëren. Het roept een halt toe aan ad hoc-ontwikkelingen en geeft 
een overkoepelende visie die bouwblokprojecten in goede banen leidt.

24-06-2016

Fietsinfrastructuurstudie en 
fietsparkeerplan

Om het integraal fietsbeleid dat in het mobiliteitsplan vormgegeven werd verder door 
te vertalen naar maatregelen, bouwstenen en acties die zichtbaar zijn op het terrein 
werd deze studie opgemaakt. Het bevat een fietsinfrastructuurstudie en een 
fietsparkeerplan. 

24-06-2016

Regiomasterplan openbare 
verlichting

Een referentiekader waarbij consequent en in alle objectiviteit kan gekozen worden 
voor gepaste verlichting rekening houdende met principes op het vlak van 
energiezuinige, lichthindervriendelijke en bestuurbare openbare verlichting als 
functioneel en sfeerbepalend element van het openbaar domein.

22-12-2016

Strategisch plan toerisme en 
stadspromotie

Om de toeristische marktpositie van Sint-Niklaas te behouden en te verbeteren, en de 
kansen te grijpen die aanwezig zijn, werd dit plan gemaakt. 

24-02-2017



Kerkenbeleidsplan Sint-
Niklaas

Het kerkenbeleidsplan is een ontwikkelingsvisie voor de parochiekerken op het 
grondgebied van Sint-Niklaas, opgemaakt in overleg tussen kerkfabrieken, centraal 
kerkbestuur en stadsbestuur. Het plan legt vast welke kerken op korte of langere 
termijn zullen onttrokken worden aan de eredienst met aanzet tot mogelijke 
ontwikkeling. Voor kerken die hun eredienstfunctie behouden wordt een aanzet 
gegeven tot valorisatie of medegebruik van de kerk in functie van bvb. toeristische of 
culturele activiteiten.

23-06-2017

Stedelijke Musea Sint-Niklaas: 
beleidsplan 2019-2023

Het beleidsplan wordt opgemaakt in functie van de subsidieronde 2018 voor een 
aanvraag van een werkingssubsidie van 2019 tot 2023 als museum met kwaliteitslabel 
'erkend museum' en een indeling bij het regionale niveau.

21-12-2017

Bomenbeleidsplan Het bomenbeleidsplan beschrijft de krijtlijnen voor het bomenbeleid en - beheer van 
stad Sint-Niklaas voor de komende 25 - 50 jaar. Het document geeft een samenvatting 
van de bestaande bomenvisie, legt een visie vast voor het behoud en de uitbreiding 
van het bomenbestand en omschrijft beheermaatregelen.

23-03-2018

Woonbeleidsstudie Sint-
Niklaas

De woonstudie geeft inzicht in de toekomstige demografische evoluties van de stad. 
Het is een leidraad bij de ontwikkeling van het woonaanbod, zowel op vlak van 
ruimtelijke differentiatie, typologie als betaalbaarheid. Het actieprogramma moet 
toelaten de uitgestippelde doelstellingen te behalen.

24-08-2018

Ruimtelijk-economische 
studie

De Ruimtelijk-economische studie heeft tot doel om, naast de andere beleidsplannen, 
een strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen voor de 
lokale economie. Naast maak(industrie), logistiek en kantoren komen ook nieuwe 
tendensen (bijvoorbeeld circulaire economie, nieuwe economie (new & next economy), 
verwevenheid (ruimtelijk en functioneel) ...) aan bod in deze studie.

26-06-2020

Iedereen mee - 
diversiteitsprogramma

Het diversiteitsprogramma zorgt voor een kader voor diversiteit binnen alle diensten 
van stad, OCMW en politie. Het diversiteitsprogramma 2020-2025 is opgebouwd rond 
zes grote thema's: integrale toegankelijkheid, inclusieve beeldvorming, participatie, 
strijd tegen racisme en discriminatie, divers personeelsbeleid en sociale cohesie. 
Daarnaast is er nog specifiek beleid naar welbepaalde doelgroepen.

23-10-2020

Iedereen mee - lokaal 
armoedeplan

Stad & OCMW Sint-Niklaas hebben een lange traditie van 
armoedebestrijding. Armoede staat hoog op onze agenda en we voeren een constante 
dialoog met mensen in armoede en de verenigingen die hen vertegenwoordigen. 
Dit vertaalt zich in een breed gedragen armoedeplan met een aantal uitgelichte 
thema's en vooral met concrete acties.

27-11-2020

Regionaal 
klimaatadaptatieplan 
Waasland

In opvolging van de gezamenlijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant 
2030 binnen het kader van Waasland Klimaatland, is het regionaal 
klimaatadaptatieplan Waasland opgemaakt. Dit plan werd opgemaakt met de 11 
betrokken Wase gemeenten onder de coördinatie van de provincie Oost-Vlaanderen en 
intercommunale Interwaas. Het plan bevat concrete maatregelen om met de gevolgen 
van de klimaatverandering om te gaan.

21-01-2022

Kernversterkend Economisch 
Beleidsplan

Het Kernversterkend Economisch Beleidsplan creëert een klimaat dat 
ondernemerschap in de stadskern bevordert. Het biedt een leidraad voor 
vergunningsaanvragen,  besluitvorming en budgetbeslissingen. Het is een middel om 
het stadsbestuur, horeca-uitbaters en handelaars op één lijn  te krijgen. Het geeft de 
doelstellingen aan voor een bruisende kern die floreert door een samenspel van 
wonen, winkelen en werken, in combinatie met aantrekkelijke horeca en 
vrijetijdsactiviteiten.

26-08-2022


