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contactpersoon: Geert De Bock, diensthoofd, 037783501, geert.debock@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
gemeenteraadszaal, stadhuis 28-02-2022, 20.00 uur 
 
aanwezig 
Ronny Suy, Ine Somers, Willy Toté, Paul Beck, Annelies Belon, Hugo Rumes, Lucien Bats, Patrick D’Hondt, Marc 
Peeters, Dorota Dytrych, Dennis Depoorter, Bart Willems, Rita Waterschoot, Staf Lerno, Sandra Vancauwenberghe, 
Arthur Tiels, Rik Van Daele (gastspreker), Geert De Bock 
 
verontschuldigd 
Debbie Declerck, Laureline Soubry, Wim Raes, Dirk Vergult, Sabine De Bruyne, Koen Wauman, Ben Van Eynde, Katty 
De Bruyn, Katleen De Preter, Mario Schelfhout, Joris De Maere, Filip Wouters, Marleen Wymeersch, Hubert De Rijbel, 
Lutgarde Van Raemdonck, Jo Vael 
 
afwezig 
 
 
agenda 
1. verwelkoming nieuwe en bedanking voormalige voorzitter 
2. goedkeuring verslag vergadering 9 december 2021 
3. mededelingen 
4. Komende activiteiten 
5. Varia 
 
 
 
 opvolging 
 
1. verwelkoming nieuwe en bedanking voormalige voorzitter 
 
We verwelkomen Ronny Suy als nieuwe voorzitter. Hij bedankt zijn voorganger Willy 
Toté voor zijn jarenlange inspanningen om de vergaderingen in goede banen te leiden. 
Ronny doet ook graag in de toekomst een beroep op Willy om zijn ervaring te willen 
delen. Schepen Somers dankt Willy voor de goede samenwerking. Hij krijgt een mand 
met Sint-Niklase streekproducten overhandigd. 
 
Willy dankt de schepen voor het overbrengen van de adviezen naar het college, de 
secretaris en alle leden voor de fijne samenwerking.  
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2. goedkeuring verslag vergadering 9 december 2021 
 
 
Sandra stelt de suggestie in vraag om andere gidsen(verenigingen) naar Sint-Niklaas te 
halen. Voor ieder nieuw thema is een gedegen voorbereiding nodig; als dit voor gelijk 
welk thema kan, dan kan dit ook voor street art. Er is geen enkele objectieve reden 
waarom dit niet zou kunnen. Van belang is een grondige opleiding. Schepen Somers 
merkt op dat er helemaal geen beslissing in die zin om externe gidsen te gaan 
aantrekken, op tafel ligt. Ze wil dit in de toekomst in een werkgroepje verder bespreken. 
 
Het verslag van de vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
Aansluitend geeft Rik Van Daele een beknopte toelichting over de ‘grote werven’, een 
aantal belangrijke kapstokken en verjaardagen waarop de werking van de komende 
jaren stadsbreed kan worden geënt door zowel particuliere initatiefnemers als door het 
stadsbestuur zelf. Zie afzonderlijke bijlage. 
 
3. mededelingen 
 

a. verwelkoming nieuw commissielid 
 
Ronny is door zijn aanstelling als nieuwe voorzitter van de commissie toerisme niet 
langer de vertegenwoordiger van Open VLD in de commissie toerisme. Open VLD wordt 
nu vertegenwoordigd door mevrouw Dorota Dytrych. Mevrouw Dytrych stelt zichzelf 
even voor. 
 

b. Personeelswijziging dienst toerisme 
 
De halftijds deskundige/halftijds administratief medewerker toerisme Sara Galle nam 
per ingang van 2 februari ’22 ontslag bij het stadsbestuur Sint-Niklaas en ging een 
nieuwe uitdaging aan.  
 
Op basis van interne mutatie zal Hannah Coene, momenteel horecacoach bij de stad 
Sint-Niklaas, vanaf eind maart bij de dienst toerisme aan de slag gaan als halftijds 
deskundige en halftijds administratief medewerker. Hannah heeft een opleiding 
toerisme gevolgd.  
 
De komst van Hannah zal volgens schepen Somers een meerwaarde zijn en kan 
synergieën bevorderen tussen toerisme en economie.  
 

c. Jaarverslag 2021 
 
De nagelnieuwe toeristische bezoekersgids 2021 zette toeristische ambassadeurs – 
logiesuitbaters, brouwers en ballonvaarders –in de kijker en werd erg enthousiast onthaald. 
Later op het jaar realiseerden we een nieuwe inspiratiegids voor groepsuitstappen, met 
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aandacht voor reca en feestzalen van traiteurs. We focusten in 2021 continu 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 (ondersteuning van kerst- en liefdeswandelingen en te 
Nieuwkerken, toeristische verkenningsdag Sint-Niklaas, zomerse avondwandelingen en -
fietstochten, niet minder dan 6 zoektochten – vtbKultuur, Wase Raapjes, Sint-Niklase 
bierproevers, Natuur in de stad, Odos, Wie zoekt die Sint -, 40ste editie Ambachtelijk Weekend, 
tal van advertenties met Pasar, Weekend Knack, Neos, Koepel van toeristische attracties en 
musea, input diverse sites en nieuwsbrieven).  

 
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 enkel in de tweede week van april maar liefst 3729 keer werd gedownload.  

 
We zetten onze schouders mee 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 Heihoekwegel die heropende in 
Nieuwkerken in de kijker.  
 
Lucien Bats merkt op dat de commissie toerisme werd opgericht in 1946 en dus 75 jaar 
bestond in 2021. Volgens hem zou het fijn zijn dit alsnog in de kijker te plaatsen in 
2022, na de pandemie, omdat dit vorig jaar toch niet kon worden gevierd. Willy Toté 
roept op om n.a.v. die verjaardag de statuten eens te herbekijken, want die zijn niet 
meer actueel. 
 
4. Evaluatie voorbije activiteiten 
 

a. Overleg I-challenge (11/01) 
 
Toerisme had een gesprek over interactieve stadsspelen dat deze onderneming 
organiseert, ook in Sint-Niklaas, waar ze ‘Operation Freddy’ spelen met groepen. Het 
gaat om een ludiek spel waarbij je tal van opdrachten moet doen, interessant voor 
incentives en andere actieve groepsbijeenkomsten, dat 3 uur duurt en ook in het Frans 
en Engels mogelijk is.  
 
Dit nieuwe aanbod staat nu ook in de kijker in de bezoekersgids 2022 en op 
ontdeksintniklaas.be  
 

b. Overleg signalisatie en bezoekersstroom (12/01) 
 
Het studiebureau Leapforward organiseert in opdracht van de stad gebruikers- en 
dienstenbevragingen om de wayfinding en de welcomeflow in en naar de nieuwe 
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stadswinkel en dus ook naar het toeristische infopunt voor te bereiden en te 
optimaliseren. 
 

c. Startmoment (24/01) en werkgroep ruiter- en menroute (02/02) 
 
In 2017 plande Sint-Niklaas in overleg met Sport Vlaanderen om in de loop van 2022 
een ruiter- en menroute te proberen realiseren op haar grondgebied. Hiervoor werden 
ook kredieten in de toeristische meerjarenbegroting ingeschreven. 
 
Op initiatief van de dienst toerisme werd samen met sport, landbouw en domein en 
natuur het startmoment georganiseerd met de hippische sector (manèges, stallen, 
stoeterijen, logies voor ruiters, rij- en menverenigingen) om te bepalen of er een 
draagvlak is voor de realisatie van één of meerdere ruiter- en menroutes in Sint-Niklaas; 
het enthousiasme was groot zodat de werkgroep al op 2 februari terug bijeen kwam om 
mogelijke routes uit te stippelen. Deze routes worden nu afgetoetst op diverse criteria 
en verfijnd op een volgend overleg. 
 
Mogelijk moeten de routes lopen over het grondgebied van Lokeren en Waasmunster, 
gemeenten die dan ook hun toestemming moeten verlenen. Voorzitter Suy wil graag 
mee overleggen met beide gemeenten indien nodig. 
 

d. Klankbordgroep toerisme Waasland (27/01) 
 
Paul Beck was als afgevaardigde van de commissie toerisme hierbij aanwezig. Neemt 
Ronny in de toekomst de plek van Willy over? 
 
De toegelichte punten komen aan bod bij punt 6.b. 
 

e. Werkgroep Euromarkt (27/01) 
 
De driejaarlijkse Euromarkt wordt georganiseerd van 5 t.e.m. 7 augustus 2022. De 
werkgroep ter voorbereiding van dit evenement kwam voor het eerst bijeen. Bij vorige 
editie waren er 120.000 bezoekers. 
 
Toerisme zal alle toeristische diensten in Vlaanderen uitnodigen om kosteloos aanwezig 
te zijn met een toeristische infostand (tent, meubilair worden aangeboden) om hun 
bestemming in de kijker te plaatsen.  
 
Toerisme nam ook contact op met Toerisme Waasland om de Euromarkt op te nemen 
binnen hun promotiekanalen. 
 

f. Sleen 100 Nero 75 (28/01) 
 
In 2022 zou het 100 jaar geleden zijn dat Marc Sleen werd geboren. Zijn stripheld Nero 
wordt dit jaar ook 75. Vanaf de zomer en in het najaar zullen er activiteiten worden 
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georganiseerd in meerdere gemeenten, waaronder Sint-Niklaas; het aanbod moet nog 
vorm krijgen. Toerisme zal zeker de Marc Sleen-wandeling terug programmeren. 
 

g. Info groepen Erasmus en gasten hotel Ibis (01/02) 
 
Voor een groep van 35 Erasmus-studenten verzorgde de dienst toerisme de 
welkomstpakketten. Op vraag van het Ibis-hotel werden ook 50 toeristische 
infopakketten voor hun gasten gemaakt en geleverd. 
 

h. Overleg Open Monumentendag (02/02) 
 
Het thema van deze editie van Open Monumentendag is duurzaamheid. We gaan specifiek de 
duurzame ontwikkeling van monumenten in de verf zetten. We focussen op monumenten rond 
de Grote Markt: Het Landhuis, Huis Myle en de nieuwe vleugel van het stadhuis. 
 

i. Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen (03/02) 
 

TOV liet drie sprekers aan het woord over mentaal kapitaal, duurzaam ondernemen in de 
eventsector en de omvorming van het Design Museum Gent tot klimaatneutraal, 
duurzaam en toegankelijke designsite. 

 
j. Gedragscode gidsen (18/02) 

 
Om een kwalitatieve werking door en met de gidsen mogelijk te maken, ontwikkelde 
Toerisme Vlaanderen een gedragscode. Die code werd door de dienst toerisme op maat 
van Sint-Niklaas geschoeid en in overleg met het cultuurcentrum en de stedelijke musea 
voorgelegd aan het college, om deze te agenderen op de gemeenteraad van 18 februari. 
Het college besliste dat de code eerst moet worden toegelicht aan alle ca. 45 gidsen, 
vooraleer ze kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring. Die 
toelichting had plaats op 24 februari. De nieuwe agendering is nu voorzien voor de 
gemeenteraad van maart, als het college daarmee op 7 maart akkoord gaat. 
 
Lucien Bats heeft bedenkingen bij het artikel 3 waarin de gids een verantwoordelijkheid 
draagt: ofwel ben je als gids stadspersoneel, ofwel ben je zelfstandige in bijberoep, die 
de opdracht in beide gevallen in opdracht van de stad uitvoert. Volgens hem kunnen 
gidsen enkel verantwoordelijk zijn voor duidelijk persoonlijk onverantwoord gedrag. 

 
 

k. Nieuw reglement reservatie groepsbezoeken (18/02) 
 
Het vorige reglement inzake de reservatie van groepsbezoeken en gidsbeurten van de 
dienst toerisme dateerde van 2002. Hoog tijd dus voor een geactualiseerde versie. Er 
werd gestreefd naar een uniform reglement dat ook kon toegepast worden voor 
reservaties van rondleidingen in tentoonstellingen van het cultureel centrum en voor 
museumbezoeken, maar door de specificiteit van de dienstverlening bij toerisme, werd 
hiervan afgezien.  
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Het college keurde de agendering van een nieuw ontwerp van reglement goed, dat door 
de gemeenteraad werd goedgekeurd op 18 februari. Het reglement gaat in op 1 maart.  
 

l. Opening bezoekerscentrum ‘stad van morgen’ (08/03) 
 
Het Landhuis is de locatie waar het belevingscentrum dat de 10 stadsvernieuwings-
projecten van de volgende jaren op een interactieve manier in de kijker zal plaatsen. Er 
komt een maquette van de Grote Markt in de toekomst, een film alsof je in een ballon 
over Sint-Niklaas vliegt, geluidsfragmenten en vanaf mei ook VR-brillen.  
 
De toeristische rondleiding rond stadsvernieuwing die de gidsen al voor zomer 2021 
ontwikkelden, zal nu ook dit bezoekerscentrum aandoen. 
 
5. Komende activiteiten 
 

a. Lancering bezoekersgids 2022 
 
In primeur krijgen de leden van de commissie toerisme een exemplaar van de 
nagelnieuwe bezoekersgids 2022. Daarin opnieuw 15 spiksplinternieuwe belevings- en 
ontspanningsmogelijkheden in Sint-Niklaas, tal van nieuwe foto’s en aandacht voor de 
waterrecreatie die we dit jaar nadrukkelijk in de kijker zetten. De brochure is daarmee 
zoals gepland op tijd klaar voor het beursseizoen. 
 

b. Art deco avonden (18-20/03) 
 
Het particulier initiatief ‘art deco in vitro’ van stadsgids Christel Cap dat op het laatste 
ogenblik door de lockdown moest geannuleerd worden in maart 2020 en ook in maart 
2021 niet georganiseerd kon worden, werd ingediend bij de dienst evenementen van de 
provincie Oost-Vlaanderen voor subsidiëring. Daarop kwam in januari een positief 
antwoord. Vervolgens ging toerisme aan de slag, ook om op de vraag van het bestuur 
om een avondluik te voorzien aan het R-oh-de Loperweekend en Pianofest. We doen dit 
onder de meer toegankelijke naam ‘art deco avonden’ door het uitstippelen van een 
wandelroute en aanbod aan allerlei activiteiten. We maken een campagne die o.a. met 
een e-mailbanner op de site van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen zal te zien zijn.  
 

c. Toeristische beurzen 
 

a. Antwerpen en Brussel 
 

De vakantiebeurzen te Roeselare, Hamont-Achel, Diksmuide en Gent werden helaas 
geannuleerd. De andere beurzen, die normaal in januari en februari zouden plaats 
vinden, worden verlaat (Vakantie Expo Antwerpen (04-06/03) en Vakantiesalon Brussel 
(24-27/03). 
 

b. Neos cultuur- en toerismehappening (14/04) 
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Deze tweejaarlijkse beurs vindt plaats in de evenementenhal te Puurs.  
 

c. Workshop groepsuitstappen (18/06) 
 
De beurs voor groepsuitstappen en bedrijfsbezoeken van Toerisme Oost-Vlaanderen 
doet dit jaar terug het Waasland aan. N.a.v. de wens van TOV om ’t Bau-huis opnieuw als 
perfecte locatie hiervoor te kunnen gebruiken maar de onzekere situatie over het 
vaccinatiecentrum, maakte dat toerisme op zoek ging naar een alternatieve plaats om de 
beurs toch in Sint-Niklaas te kunnen behouden in plaats van dat ze zou verhuizen naar 
een andere gemeente. We hebben met hotel Serwir een perfect alternatief kunnen 
voorstellen, zodat de beurs naar Sint-Niklaas komt. 
 

d. Recht door zee (04/06-11/09) 
 
De organisatoren van de prestigieuze tentoonstelling Recht door zee - de stedelijke 
musea in samenwerking met de KOKW, de marine en tal van wetenschappelijke partners 
- vroegen om ook een extramuros programma te ontwikkelen over verschillende 
stadsdiensten heen, rond het thema ‘water’. Het thema werd al toegelicht aan alle Wase 
toeristische diensten op de klankbordgroep op het gidsenoverleg. Toerisme trekt het 
thema door in de promotie (brochure) en productontwikkeling (zomerse 
avondwandelingen). 
 
Ronny Suy merkt op dat ook Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen mee 
zullen worden ingeschakeld in de promotie. 
 

e. Sleen 100 Nero 75 (zomer-najaar) 
 
Rik Van Daele trekt een werkgroep om met zowel privé-partners als stedelijke diensten 
een programma tegen de zomer en in de herfst te realiseren.  
 
De Marc Sleen-wandeling, oorspronkelijk ontwikkeld door Odisee, en nadien aangepast 
door de toeristische gidsen tot een meer praktisch en meermaals te organiseren 
rondleiding, zal n.a.v. de verjaardag worden hernomen.  
 
De zoektocht ‘Op zoek naar Wase Raapjes’ zal ook locaties aandoen die in het leven van 
Marc Sleen en in het stripalburm Het B-Gevaar een rol spelen. 
 
 
6. Varia 
 

a. Nieuws van Toerisme Oost-Vlaanderen  
 

Vermits Joris De Maere niet aanwezig is, wordt dit punt niet behandeld. 
 

b. Nieuws van Toerisme Waasland 
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Ronny Suy brengt als voorzitter van Toerisme Waasland vzw verslag uit: 
 

- Het aantal logies in de regio is sterk gegroeid. 
 

- I.s.m. Insiders zet Toerisme Waasland een online campagne met een blog rond 
winterwandelingen. Er werd meer bezoek aan de website van TW gegenereerd. 

 
- Er komt later dit jaar een nieuwe brochure en een nieuwe toeristische kaart van 

het Waasland. 
 

- Ambachtelijk Weekend: het verbod om als verzamelpunt een bijdrage aan de 
standhouders te vragen voor de onkosten en het gebruik van het materiaal, 
vervalt. Iedere deelnemer wordt geacht zelf te beschikken over een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid.  

 
- Met Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, had hij 

een onderhoud rond de relance van de toeristische sector na de pandemie. 
 

- Orde en Gezel van de Wase Raap, de uitreiking van de prijzen voor personen die 
zich verdienstelijk maakten voor het toerisme in het Waasland, wordt 
geactualiseerd maar is nu niet aan de orde. 

 
c. Sint-Nicolaasplein 

 
Lucien Bats kaart de vervuiling op het Sint-Nicolaasplein aan. Hij vraagt om het plein te 
reinigen vóór de start van het toeristisch seizoen. Schepen Somers merkt op dat dit 
probleem zich al vele jaren stelt en niet nieuw is, dat eenmalig ingrijpen geen 
structurele oplossing is en dat het ontwerp voor de vergroening van het plein aan de 
zijde van de Houtbriel wel een oplossing wil bieden. 
 

d. Studiebezoek en gezellig samenzijn commissie toerisme 
 
Het studiebezoek en gezellig samenzijn vindt niet plaats op woensdag 11 mei of donderdag 12 
mei, zoals op de vergadering beslist, maar wel op dinsdag 10 mei. Het programma start 
omstreeks 17.30 uur met een studiebezoek, gevolgd door een rondleiding in hotel Serwir om 
18.45 uur en tegen 19.15 uur apero en maaltijd. 
 

e. Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering van de commissie toerisme gaat louter fysiek door en dit op 
maandag 9 mei om 20 uur. De uitnodiging volgt. 


