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contactpersoon: Geert De Bock, diensthoofd, 037783501, geert.debock@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
vredezaal stadhuis 05-07-2022, 20.00 uur 
 
aanwezig 
Ronny Suy, Willy Toté, Lutgarde Van Raemdonck, Hugo Rumes, Marleen Wymeersch, Sandra Vancauwenberghe, Paul 
Beck, Dennis De Poorter, Dorota Dytrych, Filip Wouters, Rita Waterschoot, Koen Wauman, Gustaaf Lerno, Geert De 
Bock 
 
verontschuldigd 
Ine Somers, Lucien Bats, Arthur Tiels, Dirk Vergult, Annelies Belon, Sabine De Bruyne, Debbie Declerck, Patrick 
Dhondt, Laureline Soubry, Joris De Maere, Bart Willems, Katleen De Preter, Marc Peeters, Mario Schelfhout, Wim Raes, 
Ben Van Eynde, Hubert De Rijbel, Jo Vael, Katty De Bruyn 
 
afwezig 
 
 
agenda 
1. Goedkeuring verslag vergadering 
2. Mededelingen 
3. Evaluatie voorbije activiteiten 
4. Lopende en komende activiteiten 
5. Varia 
 
 
 
 opvolging 
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 
 
Het verslag van de vergadering van 7 juni wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Mededelingen 
 

a. Vertegenwoordiging Toerisme Oost-Vlaanderen 
 
Om de 3 jaar vinden vervangingen plaats. Het mandaat van Joris De Maere liep ten 
einde. Hij was niet rechtstreeks vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas maar wel de 
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enige stadsgenoot die in het bestuursorgaan (én de Algemene Vergadering) van 
Toerisme Oost-Vlaanderen zetelde. Nu zit Joris enkel nog in de Algemene Vergadering.  
 
De gemeenteraad van Sint-Niklaas stelde Ronny Suy als kandidaat voor in de categorie 
vertegenwoordigers van steden en gemeenten, maar omdat er ook een kandidaat uit het 
Waasland was in dezelfde categorie, is er gekozen voor een galante oplossing en werd 
Ronny kandidaat vanuit de VVV’s.  
 
Op 23 juni besliste de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen over de 
voordrachten en werd Ronny in die hoedanigheid ook verkozen tot lid van het 
bestuursorgaan. Ronny Suy zal in de toekomst dus in het bestuursorgaan zetelen als de 
vertegenwoordiger van alle toeristische regio’s. 
 
Ronny vertrouwt op de ondersteuning door en deskundigheid en ervaring van Joris voor 
de toekomst. 
 
3. Evaluatie voorbije activiteiten 
 

a. Persvoorstelling Sint-Niklaas zomert (09/06) 
 
Schepen Somers en de burgemeester stelden het zomerprogramma voor. De 
programmabrochure focust op water als rode kapstok om de brede waaier aan 
evenementen en toeristische waterrecreatie aan op te hangen.  
 
Sandra hekelt de beperkte looptijd van de inhoudelijk erg unieke en prestigieuze 
tentoonstelling Recht door zee aan. Door die te laten lopen van begin juni tot en met 
Open Monumentendag (aanvankelijk slechts Vredefeesten), worden volgens haar 
duizenden leerlingen en scholieren, waarvoor navigatie een verplicht onderdeel van de 
leerstof is, niet bereikt. In de kunststeden wordt voor een looptijd van 6 tot 9 maanden 
gekozen voor een tentoonstelling van dit kaliber, waarom dan in Sint-Niklaas voor 3 
maanden?  
 
Ook Koen Wauman hoorde die opmerking en vraagt zich af of de musea wel in overleg 
treden met toerisme om de jaarkalender en de werking te bespreken. Willy stelt dat wat 
promotioneel voor de musea alleen niet mogelijk is, zoals de aanwezigheid met een 
promotiestand voor Recht door zee op de Tall Ships Race in Antwerpen eind juli, 
eventueel wel zou lukken als de handen in elkaar worden geslagen met toerisme. 
 
Er moet ook rekening gehouden worden met al vastgelegde reservaties voor het 
cultuurcentrum op de druk bezette tentoonstelling. Ronny Suy meent dat zo’n 
ongelukkige timing in de toekomst zou moeten vermeden worden. 
 

b. Overleg Open Monumentendag (14/06) 
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De locaties die dit jaar in de kijker worden geplaatst zijn de mouterij en de melkerij in 
Sinaai en in Sint-Niklaas Huis Janssens, het SteM, de neo-gotische stadhuisvleugel, Huis 
Myle en het Landhuis. 
 

c. Neos cultuur- en toerismehappening (14/06) 
 
Toerisme Sint-Niklaas zette de stad in de kijker als bestemming voor een groepsuitstap 
op de tweejaarlijkse cultuur- en toerismehappening van Neos die dit jaar in de Studio 
100-hal in Puurs. Er waren 550 ingeschreven deelnemers, allen bestuursleden van de 
lokale Neos-afdelingen uit heel Vlaanderen.  
 

d. Lancering Wase Wandelbox (15/06) 
 
De Wase Wandelbox is een initiatief van Logo Waasland in samenwerking met de steden  
en gemeenten. De box omvat 7 wandelroutes van 10.000 stappen en 7 van 3.000 
stappen, één van elk per deelnemende gemeente, waaronder Sint-Niklaas. De routes 
werden in Sint-Niklaas uitgewerkt door toerisme, welzijn en sport. De box met de 14 
routes kost 9 euro en is sinds half juni te koop in het toeristisch infokantoor. 
 

e. Overleg ‘jeugdtoerisme’ (15/06) 
 
Het overleg werd verplaatst naar 1 augustus. 
 
Een viertal eigenaars van jeugdverblijven verenigde zich onder de informele organisatie 
JIS. Zij vroegen aan de stad renteloze leningen en structurele ondersteuning door de 
inzet van stadspersoneel. Het college besliste op deze vragen niet in te gaan.  
 
Tijdens het overleg zal worden bekeken wat de stad tot nu toe voor hen heeft 
gerealiseerd en hoe er in de toekomst zou kunnen worden samengewerkt om de 
jeugdverblijven verder in de kijker te plaatsen. 
 

f. Netwerkmoment Toerisme Waasland (15/06) 
 
Het geslaagde netwerkmoment – goede, leuke formule op mooie locatie – vond plaats 
in brouwerij VBDCK te Tielrode. Gedeputeerde voor toerisme Leentje Grillaert en 
directeur Toerisme Oost-Vlaanderen Katia Versieck verwelkomden.  
 
Regiocoördinator Els Maes gaf een uiteenzetting over de promotionele mogelijkheden 
en nieuwigheden, en het belang van de ambassadeurs en logiespartners. Els stelde de 
nieuwe brochure van Toerisme Waasland voor. Ronny zal met Els afspreken om aan de 
leden van de commissie toerisme een exemplaar op te sturen. 
 
Ronny nodigde in zijn hoedanigheid van voorzitter van Toerisme Waasland uit tot de 
receptie. Toerisme Sint-Niklaas was ook aanwezig. Er heerste veel aanstekelijk 
enthousiasme onder de deelnemers om de herstart van het toerisme aan te zwengelen. 
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g. Overleg gedragscode gidsen en gegidste street art-route (16/06) 
 
De gedragscode werd nog niet door het college geagendeerd op de gemeenteraad.  
 
De street art route wordt nu gegidst in een wandeling en in een fietsroute. Er wordt 
onderzocht, o.a. wat het verzekeringsaspect betreft, of dit ook aangeboden zou kunnen 
worden met steps.  
 

h. Infodag groepen (18/06) 
 
De infodag groepen van Toerisme Oost-Vlaanderen vond plaats in hotel Serwir. Er waren 
66 standhouders. Sint-Niklaas werd vertegenwoordigd door toerisme. Ook uit Sint-
Niklaas aanwezig waren Release Tea en het historisch Pijp- en Tabaksmuseum.  
 
In Sint-Niklaas organiseerden we een sneukeltocht als prospectiebezoek voor de 
vertegenwoordigers van de verenigingen. 
 
Toerisme kocht ook een geschenkbon voor een verblijf van één nacht voor 2 personen 
op basis van kamer en ontbijt in hotel Serwir zelf aan, als prijs voor de 
bezoekerswedstrijd, dat werd gewonnen door mensen uit Ardooie.  
 
Er waren ca. 220 aanwezigen, waarvan de kwaliteit primeerde boven de kwantiteit op 
sommige andere beurzen. 
 

i. Toeristische ontdekkingsdag (26/06) 
 
De deelnemers kregen een aangepaste wandelbrochure en een infopakket met daarin 
een lotje voor het winnen van een ballonvlucht of een logiesarrangement, ditmaal bij 
Hotel Moon en Hotel Ibis. De deelnemers kregen ook een drankbonnetje. 
 
Aan de toeristische ontdekkingsdag namen dit jaar 224 personen deel: 

- Sint-Niklaas: 111 
- deelgemeenten: 65 
- Waasland: 23 
- België buiten Waasland: 65 
- Buitenland: 4 

 
Ronny wil graag meer inzetten op de unieke kerkschat in de Sint-Nicolaaskerk en die graag 
meer zichtbaarheid geven in de toeristische promotie. De toegankelijkheid van de kerkschat is 
ook een item dat meegenomen kan worden bij de heraanleg en promotie van de Grote Markt. 
De site van de kerkschat zou trouwens ook een opfrisbeurt kunnen gebruiken. (PS. De 
kerkbewaarder heeft zich gehouden aan de openingsuren die vooraf door hen opgegeven waren 
en wij hebben hun openingsuren zo in de brochure weergegeven.) 
 

j. IGP Het Land van Reynaert (30/06) 
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De dienst toerisme overlegde intern wat er zou kunnen worden georganiseerd in het kader van 
het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert (22/06). De stuurgroep van het 
Reynaertspel vergaderde daags daarop.  
 
De stuurgroep die het voorzitterschap in 2023 zelf aanstuurt, gaf op 30 juni een korte inleiding 
over het IGP, een overzicht van reeds op stapel staande initiatieven, er had een brainstorm 
plaats en we hadden het over de timing van de publieksmomenten en oproepen (naar horeca, 
bedrijfsleven, scholen…). 
 

k. Euromarkt: overleg Wase diensten voor toerisme (04/07) 
 
Toerisme contacteerde alle diensten voor toerisme in Vlaanderen om te zien of ze 
eventueel belangstelling hadden om met een infostand aanwezig te zijn op de 
Euromarkt. Gezien Toerisme Waasland al met de 11 gemeenten samen enige moeite had 
om de permanenties op te vullen over 3 dagen, kwam er weinig reactie.  
 
Toerisme Sint-Niklaas verzorgt permanenties op vrijdag en zondag. Het personeel van 
Toerisme Waasland zorgt voor ondersteuning en inrichting en doet beroep op een 
private standenbouwer (zie varia). 
 
Toerisme geeft ook de input voor de weetjes over de stands en de landen voor het 
programmaboekje.  
 
Op de Euromarkt zullen voor het eerst sinds lang ook de Banketbakkers van Sint-Niklaas 
en omliggende terug aanwezig zijn.  
 
 
 
4. Lopende en komende activiteiten 
 

a. Zoektochten  
 
Op 1 juli waren er 232 deelnameformulieren verkocht van Op zoek naar de Wase 
Raapjes (loopt tot en met 31 augustus) en 68 van de Bierproeverstocht in Nieuwkerken 
(tot en met 11 september).  
 
Voor Natuur in de stad (t.e.m. 1 oktober) is geen registratie nodig. Die zoektocht is erg 
leuk voor kinderen, zegt Sandra, maar de vraag naast het kapelletje in de Castrodreef is 
niet op te lossen omdat de aanknoping is verdwenen. Geert licht de organisatoren in. 
 
Aan de KBC-zoektocht (rechtstreekse verkoop) hadden op 1 juli al 278 unieke 
deelnemers uit heel Vlaanderen deelgenomen. 
 

b. Zomerse avondwandelingen (07/7-25/08) 
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Vijf van de acht wandelingen zijn al volzet. Er is nog plaats voor ‘Proeven van 
streekbieren’, de ‘street art fietstocht’ en voor ‘Sint-Niklaas, stad van morgen’.  
 

c. VR-brillen (08/08) 
 
De lancering van de VR-brillen voor het belevingscentrum ‘stad van morgen’ wordt op 8 
augustus besproken. Het is de bedoeling dat die operationeel zullen kunnen worden 
ingezet bij de eerste vernieuwing van het belevingscentrum, na Open Monumentendag, 
wanneer de maquette van de Grote Markt een nieuwe plek krijgt. 
 

d. Ambachtelijk Weekend (21-22/08) 
 
Het thema dit jaar is ‘dansen en muziek’. Op 1 juli waren er in het hele Waasland en 
Zeeuws-Vlaanderen samen meer dan 300 deelnemers. In Sint-Niklaas zijn er intussen 
114 deelnemers, verspreid over 33 verzamelpunten. Dat is voor Sint-Niklaas een 
absoluut record. Deze locaties worden in een afzonderlijke brochure met fietsroutes 
opgenomen, waaraan de laatste hand wordt gelegd. 
 
Nog tot 19 juli kan je online inschrijven en dan word je vermeld op de website. De 
inschrijvingen voor de overkoepelende brochure werden al in de lente afgesloten. 
 
Toerisme organiseert ook een persmoment bij Hilde’s Ambachten in hoeve Boon-Van 
Raemdonck in de Smisstraat op 16 augustus. 
 

e. Opening nieuwe stadswinkel  
 
De campagne om het nieuwe toeristische infopunt aan te kondigen is gestart. Grote 
raamstickers verbergen sinds 20 juni de interieurinrichtingswerken in het toeristisch 
infopunt. 
 
Op 22 en 30 juni hadden planningsvergaderingen plaats over de opening van de nieuwe 
stadswinkel en het nieuwe toeristische infopunt.  
 
Planning: 

- officiële opening: vrijdag 30 september om 19 uur 
- opendeurdag: zaterdag 1 oktober van 10 tot 18 uur (dag van de klant) 
- opendeurdag: zondag 2 oktober van 10 tot 18 uur (open bedrijvendag) 
- onthaalmoment Wase diensten voor toerisme: maandag 3 oktober (o.v.) 
- onthaalmoment gidsen: dinsdag 4 oktober om 19 uur 
- onthaalmoment logies en toeristische ondernemers: woensdag 5 oktober 

(voormiddag) 
 

De leden van de commissie toerisme zullen in augustus een uitnodiging ontvangen voor 
de officiële opening op 30 september. 
 

f. Viering 75 jaar commissie toerisme  
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In 2021 kon dit niet gevierd worden, maar er was de vraag van o.a. Lucien Bats om dit 
toch niet te vergeten. Ideeën daarrond bij de commissie toerisme zelf zijn welkom. 
 
Het is niet evident om de herdenking van het 75-jarig bestaan in te bedden in de 
opening van het nieuwe toeristische infopunt, want oud-voorzitter Jeanine De Boever is 
die dag bijvoorbeeld mee als begeleider van de seniorenreis voor Nieuwkerken, zegt 
Lutgarde, en Jeanine en Staf Van Daele e.a. zouden daar toch voor uitgenodigd moeten 
worden, meent Ronny. We bekijken dit later opnieuw. 
 
 
5. Varia 
 

a. Nieuws van Toerisme Waasland 
 
Zie vorige punten. Toerisme Waasland heeft na een aanbestedingsprocedure voor de 
inrichting van een toeristische infostand op de Euromarkt gekozen voor de goedkoopste 
aanbieder, die tegelijk ook het meest helder uitgeschreven concept voorstelde, GM 
Productions.  
 

b. Nieuws van Toerisme Oost-Vlaanderen (p.m.) 
 
Joris is afwezig. Als er al een vergadering heeft plaatsgevonden tegen de volgende 
vergadering, dan zal Ronny volgende keer verslag uitbrengen. 
 

c. Rolstoeltoegankelijke bospaden De Ster 
 
De Ster is het voorstel niet ongenegen, maar jammer genoeg kan op korte termijn nog niet 
worden tegemoet gekomen aan het streven naar extra rolstoeltoegankelijke, verharde paden op 
het domein. De wegen die momenteel parallel lopen zullen we nog even moeten gebruiken. 
 
Omwille van een door de overheid streng gereglementeerd bosbeheersplan is het niet 
toegelaten om zomaar nieuwe verharde wegen aan te leggen in onze bossen. De reeds 
bestaande, verharde wegen die zijn ingetekend op de spoorwegbedding dienen tevens volgens 
de huidige planning te worden ingevuld als extra doorgangen voor de dienstwagens en aanvoer 
van leveranciers ed. Op deze manier moeten minder wagens tussen onze bezoekers op de 
bestaande paden rijden. 
 
Zoals eerder aangehaald is het voorstel weliswaar de moeite om in overweging te nemen. 
Mochten er in de toekomst delen van het domein anders worden ingevuld en de 
omgevingsvergunning kan worden gewijzigd, zal er zeker rekening worden gehouden met de 
integratie van de rolstoeltoegankelijkheid op het domein. 
 

d. Pasar 
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In Pasarmagazine juli-augustus 2022 verschijnt een mooie reportage over Sinaai, waarbij 
commissielid Arthur Tiels gelegenheidsgids was. Het magazine verschijnt in een oplage van 
25.000 exemplaren. Ronny vond dit een erg geslaagd artikel. 

 
e. Mobilhomeparkings 

 
Dennis vraagt naar de stand van zaken. Geert bevestigt wat ook op vorige vergadering 
werd gesteld door schepen Somers, nl. dat er 2 parkeerplaatsen voor campingcars 
zonder faciliteiten zullen worden voorzien op de toekomstige, tijdelijke parking op de 
SVK-site. 
 

f. Programmering Pleinconcerten 
 
Dennis krijgt nogal wat reacties dat het programma al te vernieuwend zou zijn.  Ronny 
meent dat je je muzikaal aanbod moet laten meegroeien met je publiek, dat uiteraard 
ook qua leeftijd wijzigt. Bovendien is er ook gekozen voor talent van eigen streek en 
jongeren. Sowieso brengt verandering en verjonging altijd weerstand met zich mee, zegt 
Ronny. Maar er is ook een financieel luik waarbij gevestigd talent ook een pak duurder 
uitvalt, zeggen Sandra en Ronny. 

 
g. Volgende vergadering 

 
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 18 augustus. Marleen, Lutgarde en 
Filip zijn alvast verontschuldigd. 


