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contactpersoon: Geert De Bock, diensthoofd, 037783501, geert.debock@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
vredezaal stadhuis 07-06-2022, 20.00 uur 
 
aanwezig 
Ronny Suy, Ine Somers, Rik Van Daele (gastspreker), Willy Toté, Staf Lerno, Koen Wauman, Dirk Vergult, Marc Peeters, 
Dennis De Poorter, Patrick D’Hondt, Rita Waterschoot, Dorota Dytrych, Joris De Maere, Geert De Bock 
 
verontschuldigd 
Laureline Soubry, Lutgarde Van Raemdonck, Lucien Bats, Sabine De Bruyne, Annelies Belon, Paul Beck, Hugo Rumes, 
Sandra Vancauwenberghe, Bart Willems, Katleen De Preter, Mario Schelfhout, Wim Raes, Filip Wouters, Marleen 
Wymeersch, Ben Van Eynde, Arthur Tiels, Hubert De Rijbel, Hugo Rumes, Jo Vael, Katty De Bruyn, Debbie Declerck 
 
afwezig 
 
 
agenda 
1. Toelichting Intergemeentelijk Project 'Het Land van Reynaert' 
2. Goedkeuring verslag vergadering 28 februari 2022 
3. Mededelingen 
4. Evaluatie voorbije activiteiten 
5. Varia 
 
 
 
 opvolging 
 
1. Toelichting Intergemeentelijk Project 'Het Land van Reynaert' 
 
Rik Van Daele, directeur cultuur en bestuurslid van het Reynaertgenootschap, licht het 
intergemeentelijk project ‘Het Land van Reynaert’ toe en het voorzitterschap van Sint-
Niklaas van dit samenwerkingsverband in 2023.  
 
Zie hiervoor presentatie in bijlage. 
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2. Goedkeuring verslag vergadering 28 februari 2022 
 
Lucien Bats was wel aanwezig. Het verslag van de vergadering wordt met die 
aanpassing goedgekeurd. 
 
 
 
3. Mededelingen 
 

a. Parking mobilhomes 
 
In 2023 wordt n.a.v. de start van de werking aan de Grote Markt een gelegenheids-
parking aangelegd op de terreinen van SVK. Schepen Somers kondigt aan dat er hierbij 
ook rekening zal worden gehouden met de vraag van de commissie toerisme naar 
mobilhomeparkings in de stad. Er worden een vier- tot vijftal staanplaatsen (zonder 
voorzieningen) gecreëerd, zo legt schepen Somers uit. Het is de intentie om in de 
volgende bestuursperiode het gesprek met het recreatiepark De Ster verder aan te gaan 
om bij de heraanleg van de parkeerplaatsen van het domein ook plaatsen voor 
camperwagens te voorzien.  
 
De leden van de commissie toerisme vragen aandacht voor een degelijke signalisatie 
naar deze camperplaatsen en voldoende promotie binnen het netwerk van de 
mobilhomegebruikers. 
 
 
4. Evaluatie voorbije activiteiten 
 

a. Vakantie expo Antwerpen (04-06/03) 
 
De beurs kwam wellicht iets te vroeg in een erg moeilijke periode, zodat het aantal 
standhouders zeer beperkt was. Er waren volgens de organisatoren meer dan 10.000 
bezoekers. Er namen 129 bezoekers deel aan de wedstrijd. Binnen de 
besparingsopdracht die door het college werd opgedragen, zal de dienst toerisme aan 
het college voorstellen om volgend jaar niet langer deel te nemen aan deze beurs.  
 

b. Opening belevingscentrum ‘stad van morgen’ (08/03) 
 
Sinds woensdag 9 maart kan de bezoeker de grote toekomstprojecten van Sint-Niklaas 
ontdekken in een nieuw belevingscentrum, in het Landhuis op de Grote Markt. Het 
belevingscentrum neemt de bezoeker, aan de hand van audio, video, beelden en interactieve 
spelvormen, mee naar het Sint-Niklaas van 2024 en verder.  
 
Wie het belevingscentrum graag in groep bezoekt, onder leiding van een stadsgids, kan een 
wandeling rond stadsvernieuwing reserveren die in het belevingscentrum passeert. Het centrum 
zal opengesteld worden voor bezoekers op belangrijke dagen.  
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Ronny beklemtoont de meerwaarde die een rondleiding door de gedreven gidse Marie Guyssens 
heeft bij een bezoek aan dit centrum.  

 
c. Art Deco Avonden (18-20/03) 

 
Het project steunde op de goodwill van 42 eigenaars van art decopanden om hun huis 
gedurende drie avonden hiervoor te willen laten gebruiken. 
 
We zorgden voor een actieve campagne met aanwezigheid op de websites van Openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen en NEOS. We kochten ruimte in de nieuwsbrieven van Pasar, Reisroutes 
en Euroreizen. 
 
Pasar 
27.000 ontvangers 
9,5% klikte verder 
268 unieke clicks 
 
REISROUTES 08/03 
Verzonden naar 499.552 abonnees, totaal geopend door 173.266. 
Clicks op de pdf-wandelroute: 1723 
Clicks op de pdf-brochure: 1132 
Clicks naar de website: 997 
 
EUROREIZEN 15/03 
Verzonden naar 219.829 abonnees, totaal geopend door 57.556. 
Clicks op de pdf-wandelroute: 720 
Clicks op de pdf-brochure: 479 
Clicks naar de website: 349 
 
We zorgden voor een korting bij aankoop van een drankje dat door de horeca niet als 
concurrentie werd aangevoeld, maar één van hen ondersteunde, namelijk een zaak langs het 
parcours in een art decopand, MOS + MOK.  
 
De totale projectkost bedroeg 17.000 euro. De dienst economie van de provincie verleende een 
projectsubsidie van 3000 euro. Deze is éénmalig.  

 
d. Vakantiesalon Brussel (24-27/03) 

 
28.695 bezoekers bezochten het Vakantiesalon van Brussel. We organiseerden voor het eerst 
ook een online wedstrijd over Sint-Niklaas op de site van het vakantiesalon. Daar namen 269 
mensen aan deel. Aan de wedstrijd op de toeristische infostand namen 257 bezoekers deel.  
 
Dit geeft samen met Antwerpen 655 deelnemers. Zij worden, als ze toestemming gaven, 
uitgenodigd voor de toeristische ontdekkingsdag.  
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e. Studiebezoek en gezellig samenzijn (10/05) 

 
Op dinsdag 10 mei vond het informatieve studiebezoek aan het belevingscentrum ‘stad 
van morgen’ en het etentje in hotel Serwir van de commissie toerisme plaats.  
 
Dirk Vergult merkt op dat het spijtig is dat bij het prikken van de datum geen rekening 
werd gehouden met geplande avondvergaderingen van de cultuurrraad. 

 
f. Overlegmoment schepenen en diensthoofden toerisme Waasland (10/05) 

 
Ronny licht toe. Het programma vond plaats in brouwerij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas. Op 
de agenda stond de voorstelling van het Toekomstplan Waasland en Toeristische uitdagingen 
voor steden en gemeenten: hoe kunnen we elkaar hierin versterken?  
 
Er kwamen veel positieve suggesties. De intentie om op informele basis regelmatig samen te 
komen met schepenen van toerisme en diensthoofden toerisme werd gesmaakt. De visie is dat 
gemeenten geen concurrenten maar partners zijn. Joris De Maere, ex-voorzitter, beaamt dit. Het 
project met de Wase stedenas was wellicht wat te hoog gegrepen. De samenwerking moet 
organisch kunnen groeien. Schepen Somers drukt de wens uit dat er meerdaagse Waasland-
programma’s komen, met de bedoeling het verblijfstoerisme in Sint-Niklaas te stimuleren.  

 
g. Buitengewoon (15/05) 

 
Bij de infostand van toerisme Sint-Niklaas kon men de stad verder ontdekken. De bezoekers 
konden hun keuze maken uit de ruime waaier aan wandel- en fietsroutes langs trage wegen in 
de groene rand. De Lekker Lokaal-handelaars waren aanwezig op de Lekker Lokaal-markt.  
 
Schepen Somers merkt op dat er meer locale handelaars zouden moeten staan. Het is de 
bedoeling om Buitengewoon verder uit te bouwen als het evenement rond duurzaamheid in de 
stad.  
 
Er worden bemerkingen gemaakt bij de gespreide opstelling van de stands en bloemenkramen 
op de Grote Markt. De sfeer was minder op het marktplein dan in het stadspark. De commissie 
merkt op dat er al in 2023 naar een andere locatie zal moeten uitgeweken worden.  

 
h. Werkgroep ruiter- en menroute (16/05) 

 
De werkgroep werkte verder aan een route die werd voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen op 23 mei. Het gaat om een route van ca. 32 km in Sinaai met 
vertrek- en eindpunt aan manège De Galoppade die zowel voor ruiters als menners geschikt is.  
 
Het college vroeg om het voorstel eerst voor advies voor te leggen aan Durme vzw en De 
Raaklijn vzw,  om het pas daarna voor te dragen aan Sport Vlaanderen. De Raaklijn bezorgde 
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haar advies op 3 juni. Op 7 juni had overleg plaats met Durme vzw. Op basis van deze adviezen 
wordt op 13 juni een nieuw voorstel aan het college voorgelegd.  
 
Sport Vlaanderen keurt na het betrekken van mogelijke betrokkenen het voorstel dan definitief 
goed of maakt daarbij nog opmerkingen, en zal erna instaan voor de productie van alle 
bewegwijzering.  
 

i. Studiebezoek en gezellig samenzijn gidsen (31/05) 
 
Ook het studiebezoek van de stadsgidsen focuste op de stadsvernieuwing en de 
projecten die in het belevingscentrum ‘stad van morgen’ worden belicht. Nadien werd 
een maaltijd aangeboden in restaurant La Bella Italia.  
 

j. Educatieve markt (01/06) 
 
Toerisme nam ook deel aan de educatieve markt, dit jaar georganiseerd door dienst 
internationale samenwerking in d’Academie Beeld. Er was vooral belangstelling voor de 
kinderrechtenwandeling. 
 

k. Het Land van Reynaert (01/06) 
 
Lucien Bats vraagt om de vergadering mee te delen dat hij in overleg met Rik Van Daele al een 
voorstel heeft om in het kader van Reinaert voor het Intergemeentelijk Project een fietsroute  
uit te werken voor groot Sint-Niklaas waarin alle plaatsen die met het Reinaertverhaal te maken 
hebben worden opgenomen. Hij zou dit graag opnieuw in samenwerking met de dienst toerisme 
doen (naar analogie met de fietsroute Beeldig Sint-Niklaas). 
 
 
5. Komende activiteiten  
 

a. Zoektochten 
 
De zoektocht van KBC komt eenmalig naar Sint-Niklaas. Die loopt vanaf 1 mei tot en met 3 
september. Die richt zich tot actieve en gepensioneerde personeelsleden van KBC en brengt 
traditioneel zo’n 500 bezoekers uit heel Vlaanderen op de been, die er vaak een weekendje van 
maken. Toerisme Sint-Niklaas gaf tips op het zoektochtformulier en schenkt prijzenpakketten. Er 
komt in de zoektocht ook aandacht voor ‘Sleen 100 Nero 75’. 
 
Ook in de 7de fotozoektocht ‘Op zoek naar Wase Raapjes’ komt er aandacht voor ‘Sleen 
100 Nero 75’. De formulieren zijn te koop bij toerisme aan 10 euro. 
 
De zoektocht ‘Sint-Niklase bierproevers’ focust dit jaar op Nieuwkerken. De 
formulieren zullen te koop zijn bij toerisme. De deelnameprijs bedraagt 5 euro.  
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De zoektocht ‘Natuur in de stad’ van Natuurpunt en de Puitvoetgidsen is gratis en loopt 
tot en met 11 september. 
 
We hebben alle zoektochten aangemeld via de Koepel van Attracties en Musea voor de 
site en nieuwsbrief van Riebedebie. 
 

b. Neos cultuur- en toerismehappening (14/06) 
 

Toerisme Sint-Niklaas zal met een toeristische infostand aanwezig zijn op deze tweejaarlijkse 
toeristische beurs voor de bestuursleden van de diverse Neos-afdelingen, die dit jaar in Puurs 
zal plaats vinden.  
 
In samenwerking met Neos wordt ook een zoektocht als deel van een daguitstap naar Sint-
Niklaas ontwikkelt, rechtstreeks gericht op het aantrekken van die verenigingen naar onze stad, 
nu de nationale zetel hier is gevestigd. 

 
c. Netwerkmoment toerisme Waasland (15/06)  

 
Deze studiedag voor de Wase toeristische sector wordt na enkele jaren van onderbreking 
terug georganiseerd, ditmaal in brouwerij VBDCK te Tielrode. Het verslag volgt volgende 
keer. 
 

d. Infodag groepen (18/06) 
 
Deze  ‘infodag groepen’, een activiteit van Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking 
met toerisme Sint-Niklaas, zal plaats vinden in hotel Serwir. Om het initiatief in de kijker 
te zetten werd een persmoment georganiseerd, ook in hotel Serwir. Toerisme Sint-
Niklaas financierde deze. 
 
Toerisme Sint-Niklaas is uiteraard aanwezig met een eigen infostand. Ook Balerdon, het 
Pijp- en Tabaksmuseum en Linguida zijn aanwezig. De stedelijke musea hadden naar 
eigen zeggen de uitnodiging tot deelname niet ontvangen. 
 
Voor de wedstrijd die op de middag van 18 juni wordt georganiseerd schenkt toerisme 
een overnachting met ontbijt voor 2 personen.  
 
Ook de parkeerzone voor toeristische autocars op de Koningin Astridlaan werd door 
toerisme geboekt en zal door de politie worden aangeduid. Andere propectietrips, o.a. 
naar Aalst, vonden al plaats.  
 
We organiseren diezelfde dag een prospectiebezoek aan de stadskern (sneukeltochten) 
voor de vertegenwoordigers van verenigingen. 
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e. Toeristische ontdekkingsdag (26/06) 
 

De toeristische ontdekkingsdag zal terug zonder voorafgaandelijke inschrijving worden 
georganiseerd. Er volgt een mailing aan alle deelnemers aan de wedstrijd te Antwerpen 
en Brussel. De bezoekers van de beurzen te Puurs en Sint-Niklaas ontvangen direct na 
deelname een uitnodigingskaart. 
 

f. zomerse avondwandelingen (07/07-25/08) 
 
Ook dit jaar komt er een aanbod van thematische rondleidingen op donderdagavond in 
juli en augustus. Er worden 8 avondwandelingen georganiseerd o.a. rond 
stadsvernieuwing met het belevingscentrum, Marc Sleen, weg van water,… Ook de 
gidsen droegen creatieve thema’s aan die we graag zullen opnemen. De inschrijvingen – 
zowel online als offline – startten op 1 juni. Per wandeling kunnen er max. 25 personen 
deelnemen. 
 

g. Euromarkt (05-07/08) 
 

Sint-Niklaas knoopt terug aan bij de traditie van de Euromarkt. Toerisme werkt aan 
leuke weetjes over elk deelnemend Europees land en waar mogelijk wordt een band met 
Sint-Niklaas gelegd.  
 
Schepen Somers meent dat de Euromarkt kan aangegrepen worden om de toeristische 
samenwerking tussen de Wase gemeenten vorm te geven. Toerisme zal zo op de markt 
ook aanwezig zijn binnen het kader van een Wase toeristische info- en promotiestand. 
Hiervoor deden we als stad een beroep op Toerisme Waasland en de Wase gemeenten 
om hun aanbod mee in de kijker te plaatsen, zoals al in het verleden op elkaars 
evenementen gebeurde. De permanentie daarvan zou rond zijn. De catering voor de 
standhouders op de Wase toeristische infostand zal door toerisme Sint-Niklaas worden 
aangeboden. 

 
Ook EROV en Boergondische Buren zullen deelnemen.  
 

h. Ambachtelijk Weekend (21-22/08) 
 
Het thema is dit jaar ‘dans en muziek’. De inschrijvingen voor de brochure van Toerisme 
Waasland liepen af op 9 mei.  
 
Er zijn in Sint-Niklaas momenteel niet minder dan 102 deelnemers ingeschreven op 33 locaties. 
De inschrijvingen voor de folder van toerisme Sint-Niklaas met de wandel- en fietsroutes waren 
mogelijk tot eind mei. Inschrijving voor vermelding op de website blijven nog mogelijk tot eind 
juni. 
 
In 2021 waren er 73 deelnemers op 21 locaties en in 2020 39 deelnemers op 19 locaties. In 
2019 waren er 100 deelnemers op 20 locaties. We doen het nu dus beter dan vóór corona.  
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In het Waasland als geheel zou het aantal deelnemers echter dalen. Een duidelijke reden is er 
daarvoor niet, aldus Ronny. 
 

i. Opening nieuwe stadswinkel (te bepalen) 
 
Op vrijdag 3 juni had de oplevering plaats, weliswaar met nog wat (niet 
onoverkomelijke) opmerkingen. Het is de bedoeling om de officiële opening en de 
opening voor het publiek direct op elkaar te laten aansluiten. Een definitieve 
openingsdatum ligt nog niet vast. 
 

j. Viering 75 jaar commissie toerisme (te bepalen) 
 
Ronny Suy herinnert aan de opmerking van Lucien Bats uit 2021 dat dat jaar de 
commissie toerisme 75 jaar bestond en dat dit in het post-coronatijdperk passend in de 
kijker zou worden gezet. Hij is blij dat andere ex-voorzitters zoals Staf Van Daele en 
Jeanine De Boever nog altijd kunnen deelnemen aan deze viering. Er wordt bekeken of 
het organisatorisch mogelijk is om dit te koppelen aan de officiële opening van het 
nieuw toeristisch infopunt. Dit zou elkaar kunnen versterken.  
 
Willy Toté heeft intussen de statuten nagelezen. Hij roept op om die zowel inhoudelijk 
als taalkundig aan te passen, want de commissie toerisme heeft geen organen zoals een 
vzw, terwijl de statuten daar toch naar verwijzen. 
 
5. Varia 
 

a. Nieuws van Toerisme Waasland  
 

Ronny Suy brengt verslag uit. 
 

b. Nieuws van Toerisme Oost-Vlaanderen 
 
Joris De Maere brengt verslag uit. De in het verleden erg hoge reserves, o.a. ontstaan 
door de verkoop van het Martelaarshuis, zijn niet bedoeld om op te sparen maar moeten 
gebruikt worden om de doelstellingen van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen te 
realiseren. Daarom wordt al een aantal jaar bewust overgeïnvesteerd en bewust met een 
negatief jaarsaldo gewerkt. 2022 is het laatste jaar dat er met verlies wordt gewerkt om 
dit surplus weg te werken.  
 
Routen, het toeristisch magazine van Oost-Vlaanderen, bracht een mooie reportage van 
8 blz. in haar lente/zomernummer 2022 over Sint-Niklaas. Het tijdschrift wordt verstuurd 
naar 74.000 geabonneerden en 11.000 nummers worden verdeeld via de diensten voor 
toerisme. Toerisme Sint-Niklaas had hier op aangedrongen nadat in het zomernummer 
van vorig jaar een uitgebreide reportage over Aalst verscheen. 
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Ook bij Toerisme Oost-Vlaanderen zijn er inmiddels 3 openstaande vacatures die niet 
ingevuld raken, waaronder de werking rond MICE.  
 
In het kader van het Leaderproject komen er vier gigantische W’s in cortenstaal in de 
aangesloten gemeenten (Sint-Niklaas komt niet in aanmerking, want kan geen deel 
uitmaken van Leader).  
 
De helft van het bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen is ontslagnemend. Het mandaat 
van Joris De Maere eindigt. Het is nog af te wachten of Sint-Niklaas al dan niet direct 
nog zal vertegenwoordigd zal zijn in de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-
Vlaanderen. 
 

c. Manuvèl 
 
Schepen Somers had op 7 juni een onderhoud met Manuvèl, het themacafé rond 
wielertoerisme, over hun deelname aan autoloze zondag. Ze hebben naar eigen zeggen 
heel wat fietsroutes ontwikkeld.  
 
Ze krijgen ook veel vragen over wat er in de stad te doen is en kennen dan niet steeds 
de juiste informatie. Schepen Somers stelt voor in elke zaak die interesse heeft om een 
QR-code aan te brengen die doorlinkt naar de website ontdeksintniklaas.be 
 

d. Nieuwe brochure Waasland 
 
Dirk Vergult hekelt de aanwezigheid van de Engelse hoofdtitels in de nieuwe 
toeristische brochure van toerisme Waasland. Hij meent dat er mooie Nederlandstalige 
alternatieven – ‘verborgen schatten’, ‘met de stroom mee’, ‘creatieve geesten’…  - 
bestaan voor een folder die zich enkel tot een Nederlandstalig publiek richt. Ook bij de 
vorige editie werd die opmerking meegegeven maar er werd blijkbaar geen rekening 
mee gehouden. Koen Wauman vraagt zich af waarom de commissie advies geeft als dit 
wordt genegeerd. 
 
Joris De Maere antwoordt dat de keuze voor Engelse titels enkel de uitvoering is van 
eerder door het bestuursorgaan beslist beleid, dat louter marketinggewijs te verdedigen 
valt. De toen besliste lijn wordt nu doorgetrokken en verder gezet onder een nieuw 
voorzitterschap.  
 

e. Volgende vergadering 
 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 5 juli om 20 uur in de vredeszaal van 
het stadhuis. De uitnodiging volgt. 
 
 
 


