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Voorwoord

In een context van planmoeheid, overaanbod aan literatuur omtrent detailhandel en stapels lokaal studiemate-
riaal, lijkt niemand écht te zitten wachten op het volgende strategisch beleidsdocument. En tóch is dit document 
uiterst noodzakelijk en geloven we in de meerwaarde ervan. Niet omdat we zelf het warm water opnieuw denken 
uitgevonden te hebben, wél omdat er nood is aan een geconsolideerd en coherent verhaal, nood aan een aantal 
kapstokken waaraan we onze beleidskeuzes en -acties kunnen ophangen. Wél omdat er vanuit verschillende 
hoeken vraag is naar een nieuwe dynamiek en een integrale benadering. 

Het detailhandelsplan is een noodzakelijk beleidsinstrument dat op een pragmatische manier een meerjarenvi-
sie en een aantal concrete kernversterkende acties en initiatieven formuleert. Het vertrekt vanuit bestaande stu-
dies en tal van overleggesprekken. In een context van e-commerce, teveel handelsoppervlakte en een zoekende 
consument, moet de stad als enige constante, keuzes maken om continuïteit te garanderen. 

Dit plan is geen studie. We vertrekken van bestaande studies en analyses. We maken de brug naar andere beleids-
plannen en betrekken de handelaars, de administratie, de vzw Centrummanagement en derde partijen. We leggen 
alle puzzelstukken samen en koppelen daar een actiegericht plan aan vast. We beschrijven kort de bestaande 
situatie, maar richten onze blik op de toekomst. 

Met het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) zullen we, op termijn, een instrument hebben om maatregelen 
afdwingbaar te maken. In afwachting moet dit  beleidsplan een leidraad zijn voor adviezen bij vergunnings-
aanvragen, een verfijning van de beleidsintenties uit het  Witboek*, een argumentatie voor de beoordeling van 
besluitvorming, een sturingsmiddel naar het speelveld van verschillende actoren, een houvast voor budgetbeslis-
singen en een middel om het stadsbestuur en de handelaars op één lijn te krijgen.

We willen iedereen bedanken die mee geholpen heeft: verschillende vormen van overleg en feedback hebben 
dit plan niet alleen rijker gemaakt, maar zorgden er voor dat dit plan een breed draagvlak heeft bij de betrokken 
actoren. 

Schepen van Economie, Carl Hanssens   Centrummanager, Nele De Klerck

    * Witboek voor bestuursperiode 2013-2018: krachtlijnen voor veranderingen en continuïteit
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3 Een markt onder druk, bakermat van nieuwe concepten en innovatie 

Het kan dan ook niet anders dat winkels verdwijnen. Net omdat de internetaankopen voorlopig vooral betrek-
king hebben op de branches kleding, modeaccessoires en decoratieartikelen, lijden kernwinkelgebieden daar het 
meeste onder.  Shopping centra zijn de afgelopen jaren gespaard gebleven, omdat ze zich sneller wisten aan te 
passen aan de veranderende retailtrends, maar de laatste tijd wordt het, ook voor hen, moeilijker en moeilijker. 
Het huidige speelveld kenmerkt zich door een mix van overlevingsdrang, onderhandelingen en een sterke wil 
tot innovatie. Nieuwe ondernemersvormen springen als paddenstoelen uit de grond om snel in te spelen op de 
trends van ‘sharing economy’, ‘pop up’, etc. 

Consumenten, maar ook ondernemers zijn zoekende. Er is een klimaat van openheid, een vraag naar nieuwe wind 
en aanpak. Ondernemers en kernwinkelgebieden die niet maximaal inzetten op de gunst van de consument, zul-
len op termijn sterk moeten inboeten op het vlak van omvang en kwaliteit en zullen in een neerwaartse spiraal 
belanden. Het heeft dus geen enkele zin om als ondernemer de trends van e-commerce of shopping centra met 
de vinger te wijzen, maar het gaat er om flexibel in te spelen op de verwachtingen van de consument. Ook in 
Sint-Niklaas. 

4 Sint-Niklaas in verandering
 
Tijdens gesprekken met ondernemers komen wel vaker drie ‘vijanden’ bij uitstek naar voor: (1) e-commerce, (2) 
het Waasland Shopping Center (WSC) aan de rand van de stad en (3) de heraanleg van de autovrije Stationsstraat. 
Of het nu goed of slecht is, de tijd zonder online handel komt nooit meer terug, het WSC zal de deuren niet slui-
ten en de winkelstraat zal verkeersvrij blijven. In dit plan kijken we dus vooruit en spelen we maximaal in op het 
creëren van beleving, een winkelbeleving op maat van het Sint-Niklase doelpubliek.

De afgelopen jaren werden er verschillende studies uitgevoerd om het Sint-Niklase commerciële landschap in 
kaart te brengen. De Stadsmonitor, het visierapport van BRO (Grontmij), de WES studie en de lessen uit het traject 
‘Commerciële Inspiratie’ geven ons tal van inzichten. Hieronder geven we een beknopte weergave van lokale 
evoluties en kenmerken, waarnaar we verder in dit document, nog zullen verwijzen. 

5 Inwoners, ligging en troeven van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas, als centrumstad tussen Antwerpen en Gent en hoofdstad van het Waasland, telt op 1 januari 2017 
75.984 inwoners en verwacht wordt dat 
het inwonertal de komende jaren zal 
toenemen. De stad Sint-Niklaas is qua 
inwonertal vergelijkbaar met steden 
als Kortrijk (75.668 inwoners), Hasselt 
(77.054 inwoners) en Oostende (70.822 
inwoners). Sint-Niklaas is kleiner dan 
Mechelen (85.549 inwoners), maar be-
duidend groter dan Genk (65.936 inwo-
ners), Roeselare (61.620 inwoners) en 
Turnhout (43.368 inwoners). 

Eén van de grootste troeven van Sint-Niklaas 
is haar ligging, in de ‘Vlaamse Ruit’, tus-
sen Antwerpen en Gent en gemakkelijk 
bereikbaar via de E17, N16 en N70.

Sint-Niklaas trekt bezoekers aan dankzij 
het grootste evenementenplein van België, 

Introductie: detailhandel voortdurend 
in beweging, ook in Sint-Niklaas

De detailhandel is volop in beweging: een aantal nieuwe trends zorgen voor heel wat uitdagingen. 
Een kort overzicht : 

1 De omnichannel consument

De aanhoudende conjuncturele druk heeft een negatief effect op de besteding van consumenten. Consumenten 
worden ‘smarter’ en bereiden hun aankopen grondig voor, niet alleen omwille van de financiële noodzaak, maar 
ook dankzij technologische mogelijkheden: online vinden consumenten immers heel wat informatie, vergelij-
kingsmogelijkheden en recensies die hun omnichannel aankoopgedrag beïnvloeden. ROPO, wat staat voor ‘re-
search online, purchase offline’ is de standaard: van diegenen die vandaag nog in het fysieke winkelpunt kopen, 
heeft 80% voorafgaande analyse gedaan online. Ze komen dus met andere kennis en verwachtingen naar de 
shop.  De showroom van weleer is dood. De consument wil méér en wat hij juist wil varieert trouwens in functie 
van zijn persoonlijke agenda. Eenzelfde klant is de éne keer een funshopper op zoek naar beleving, de andere dag 
een runshopper die snel nog iets wil ophalen aan de rand van de stad of een convenience shopper, die kiest voor 
online kopen met thuislevering. 

Bron: Winkelgebied van de toekomst. Lessen voor de praktijk

2 Daling van de omzet per m² winkelvloeroppervlakte

Meer en meer Belgen vinden trouwens de weg naar e-commerce en daarin wordt nog een stevige groei verwacht 
de komende jaren. Omdat de totale retailkoek niet groter wordt, maar verdeeld moet worden onder meer partijen, 
daalt de omzet per m² winkelvloeroppervlakte. Dit gebeurt bovendien op een moment dat de omzet per m² al 
sterk verminderd was ten gevolge van een zeer sterke toename van de vloeroppervlakte in de afgelopen 10 jaar. 
Die toename is gekoppeld aan een significante stijging in het aantal baanwinkels, die inspelen op de trends van 
runshopping en convenience shopping. 

Sint-Niklaas bereikbare stad
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de Grote Markt, en het Waasland Shopping Center (WSC). Bovendien heeft Sint-Niklaas met ‘Stad van de Sint’ een 
unieke troef in handen. Sint-Niklaas staat bekend omwille van haar kwaliteitswinkels en hoog servicegehalte en 
trekt hiermee bezoekers aan uit verschillende segmenten. Bovendien hebben sommige winkels bovenregionale 
bekendheid, wat opnieuw extra bezoekers naar de stad trekt. 

Daarnaast heeft Sint-Niklaas heel wat te bieden op het vlak van musea en architectuur. Met de winkelstraat, de 
Salons, een concertzaal, drie horecapleinen, 4 centrumparkings en een groot cinemacomplex herbergt Sint-Ni-
klaas, op een strook van 700 meter tussen de Grote Markt en het Stationsplein, tal van belevingsfaciliteiten. Dit 
samenspel onderscheidt ons van gemeenten zoals Beveren en Temse en kan voor de occasionele bezoeker een 
reden worden om naar de Sint-Niklase stadskern te komen. Op voorwaarde dat we dit promoten en verrassend 
uit de hoek blijven komen. 

6 De Sint-Niklase shopper

Het verzorgingsgebied van Sint-Niklaas reikt verder dan het Waasland, grotendeels dankzij het Waasland Shop-
ping Center (WSC). Inwoners van Sint-Niklaas kopen zowel dagelijkse, periodieke als uitzonderlijke goederen 
voornamelijk in eigen stad. Toch is er ook sprake van koopvlucht richting Antwerpen, Lokeren en Gent. Inwoners 
van omliggende gemeenten vinden hun weg naar Sint-Niklaas. Voornamelijk uit Waasmunster, Sint-Gillis-Waas 
en Temse is er veel aantrekkingskracht.. 

Hij apprecieert vooral de kwaliteit van de winkels, de bereikbaarheid met de wagen en het openbaar vervoer. Hier 
scoort Sint-Niklaas beduidend beter dan andere gelijkaardige steden. De Sint-Niklase shopper mist vooral sfeer, 
uitstraling en trekkers in het Sint-Niklase retaillandschap.  Het gemiddelde inkomen per inwoner in Sint-Niklaas 
bedraagt beduidend minder dan het gemiddelde van het Vlaamse gewest. Ook de welvaartindex is lager dan het 
Vlaamse gemiddelde. Sint-Niklaas telt een groeiend aantal inwoners van allochtone afkomst, wat het belang 
van etno-markting extra relevant maakt. De Sint-Niklase shopper koopt, meer dan in andere centrumsteden, via 
e-commerce. Voornamelijk voor vrije tijdsartikelen, bruin- en witgoed en kleding/mode.

7 De Sint-Niklase handelaars

De Sint-Niklase handelaar is voornamelijk actief 
in woning-gerelateerde items. Deze handelaars 
zitten meestal langs de N70. Sint-Niklaas telt 
meer baanwinkels dan het Vlaamse gemiddelde, 
maar gezien de sector waarin velen van de baan-
winkels actief zijn (huis, tuin, doe-het-zelf-zaken) 
hoeft dit niet per se een grote bedreiging te zijn 
voor de winkels in de stadskern.

8 Beschikbare handelsruimte 
 in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas stond jaren in de lijst van steden en gemeenten 
waar leegstand, op het vlak van handelspanden, stijgend was. 
Met een leegstandspercentage op basis van commerciële 
panden van 13.6% in 2013 (zie bijlage 3) was actie vereist. De 
stad koos bewust voor een tweesporenbeleid, met enerzijds 
het invoeren van een leegstandsbelasting en anderzijds het 
invoeren van een renovatiepremie. De eerste cijfers op het 
vlak van leegstand tonen helaas nog geen positieve resul-
taten. Uit een benchmark met andere steden en gemeenten 
blijkt dat Sint-Niklaas echter niet de enige stad is met een 
aanhoudende leegstandproblematiek. Een gericht en meer
sporig leegstandsbeleid blijkt absoluut noodzakelijk.  

   
9 Een traditie van centrummanagement

In 2000 was Sint-Niklaas één van de eerste steden om met centrummanagement van start te gaan. De doel-
stelling van de vzw werd, in 2013, geactualiseerd (zie bijlage 4), maar het feit dat de vzw Centrummanagement 
Sint-Niklaas niet nieuws is, heeft als voordeel dat de dynamiek niet meer in kinderschoenen staat en dat we op 
dat vlak dus een voordeel hebben ten opzichte van andere steden en gemeenten. De inhoud en de kerntaken van 
de vzw Centrummanagement zijn doorheen de tijd sterk geëvolueerd en de structuur geraakt ingebed in de be-
leidsvoering. In 2013 werd de vzw Centrummanagement omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap 
in privaatrechtelijke vorm (een EVA-vzw). 

10 SWOT-analyse Sint-Niklaas

In verschillende studies, onder andere de BRO studie en de WES studie van het Strategisch Plan Toerisme, werden 
al verschillende SWOT analyses in kaart gebracht. Die SWOT-analyses beschrijven de sterktes, zwaktes, opportu-
niteiten en risico’s van de stad. Hieronder vinden jullie een overzicht van de elementen, die in de verschillende 
SWOT analyses het meest naar voor kwamen. 

STERKTES ZWAKTES
            • Centrale ligging
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • Groei en verjonging van de bevolking
 • WSC als attractiepool
 • Aandacht voor kernversterking
 • Overlegmechanisme in plaats
 • Kwaliteitswinkels
 • Parkeermogelijkheden
 • Hoogwaardige musea
 • Rijk scholenaanbod
 • Architecturale parels
 • Salons (onderbenut)
 • Tevredenheid over aanbod aan 
                         shopping en winkelvoorzieningen in 
                         stijgende lijn + boven Vlaams gemid-
                         delde. Hiermee laten we steden als 
                         Mechelen, Aalst, Turnhout achter ons. 

            • Relatief hoog leegstandspercentage
 • Detailhandelaars  hebben het moeilijk
 • Weinig samenwerking tussen de 
                         handelaars
 • Geen éénduidige ‘stem van de 
                         handelaars’
 • Gebrek aan éénduidige visie
 • Gebrek aan structureel ondernemers-
                         loket
 • Geen centraal databeheer
 • Weinig proactieve communicatie

OPPORTUNITEITEN RISICO’S

            • Aantrek van de Waaslandhaven
 • Synergiën met het Waasland Shopping           
                        Center
 • Vernieuwing van de Stationsstraat: 
                            investering leidt tot nieuwe investering
 • Investeren in bezoekersfaciliteiten
 • Getrouwheidssysteem
 • Duurzaam ondernemen
 • E-commerce
 • Digital first : free WiFi uitspelen
 • Looplussen
 • Innovatie 

            • Temse / Beveren
 • Het Waasland Shopping Center 

Bron : consolidatie van verschillende SWOT analyses

Bron: stadsmonitor Vlaanderen – Locatus 

Bron: Knack, januari 2017
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1 Zes deelgebieden voor detailhandel 
 en ondernemende activiteit in Sint-Niklaas

Detailhandel in de stadskern is geen losstaand gegeven op zich. Het kadert binnen een groter geheel van handel 
en ondernemende activiteit in de stad. Daarom vertrekken we, in onze visie, van 6 deelgebieden, waarin we een 
bepaald type handel en ondernemerschap naar voor schuiven. Nadien zoomen we verder in op het focusgebied, 
waar we als stad voor een proactieve aanpak kiezen. 

1.1. Kernwinkelgebied (RUP)

In 2013 ondernam de Stad een eerste poging om het winkelgebied geografisch af te bakenen. Deze afbakening 
werd vastgelegd in het RUP Kernwinkelgebied (zie bijlage 5). Ook het Masterplan Publieke Ruimte bakent deel-
gebieden af. In het kader van de renovatiepremie, legde de stad al een afbakening vast, namelijk het ‘project-
gebied’. Door de enorme groei van e-commerce en de aanhoudend hoge leegstandspercentages, is er nood aan 
verdere verfijning en afbakening. Daarom legt dit plan een ‘focusgebied’ vast binnen het kernwinkelgebied. 

Aanwezigheid van winkels en handel, buiten het focusgebied, maar wél in het kernwinkelgebied, is uiteraard 
mogelijk en zelfs gewenst. Er is absoluut een plaats voor winkels die in ‘lokale bediening’ voorzien (Bv. Bakkers, 
beenhouwers, kruidenier, etc) of nichewinkels die zich richten naar een zeer specifiek publiek dat gericht komt 
winkelen (Bv. Key Music voor muziekinstrumenten, Optiek Alexander voor verrekijkers, sterrenkijkers, loepen of 
microscopen)  of dienstenbedrijven (zoals rijscholen, zorgfuncties, etc) . 

1.2. Focusgebied

Daar waar we het kernwinkelgebied verder geografisch verfijnen tot focusgebied, willen we verbreden op vlak 
van aanbod. We ondersteunen het idee van Unizo van ‘de ondernemende kern’, waarin handel, beleving en on-
dernemerschap in de brede zin van het woord een plaats krijgen in de stadskern. De beleving wordt niet louter 
gecreëerd door detailhandel, maar door een mix van retail, horecazaken, diensten, vrije beroepen, alsook onder-
nemers uit de creatieve en innovatie sector. Binnen de detailhandel, mikken op een relevante handelsmix, be-
staande uit 50-60% speciaalzaken en 40-50% grotere mainstream trekkers die voor passage zorgen. Samen met 
de horeca en een aantal innovatieve, creatieve ondernemers verhogen zij de belevingswaarde in de stadskern. 

Ook de stad draagt haar steentje bij door zichtbare looplussen te creëren en de groene binnentuinen een promi-
nente plaats te geven. Waar nodig zullen er ruimtelijke optimalisaties gedaan worden om wonen en werken bo-
ven winkels haalbaar te maken. Vanuit de stad moeten we dienstoverschrijdend gaan werken om de band tussen 
handel en cultuur, handel en toerisme en handel en dienstverlening te versterken. Daarnaast zet de stad in op 
een proactief beleid inzake (1) leegstandsbeperking en (2) het verhogen van de belevingswaarde (zie hoofdstuk 
3 en hoofdstuk 5) .

1.3. Waasland Shopping Center & Kapelstraat

Een derde deelgebied is de cluster Waasland Shopping Center (WSC) en Kapelstraat, waar vooral mainstream 
spelers en grote trekkers aanwezig zijn. Het WSC richt zich tot een breed publiek en heeft een bovenlokale uit-
straling. Overlap in het aanbod, tussen de stadskern en het Waasland Shopping Center is mogelijk, vooral omwille 
van  passanteninstroom. Het hoofddoel blijft om in te zetten op complementariteit één van de deeldoestellingen 
van het Integraal Handelsvestigingsbeleid.

C 
   

w
w

w
.sa

ra
hv

an
os

se
la

er
.b

e

N
IE
U
W

K
E
R
K
E
N

S
IN

A
A
I

B
E
LS

E
LE

D
O

RP
SK

ER
N

EN

O
VE

RI
G 

GR
O

N
D

GE
BI

ED
 S

N

KE
RN

W
IN

KE
LG

EB
IE

D
 (R

U
P)

KE
RN

W
IN

KE
LG

EB
IE

D
: F

O
CU

SG
EB

IE
D

W
SC

 &
 K

AP
EL

ST
RA

AT

BA
AN

W
IN

KE
LS

S
IN

T-
N
IK

LA
A
S

P
U
IV

E
LD

E



12

1.4. Baanwinkels langs de N70 tussen Lokeren en Beveren

Baanwinkels richten zich voornamelijk naar run- en convenience shoppers, terwijl winkels in het stadshart zich 
vaak meer richten op funshoppers, die een totaalbeleving verwachten. Vele steden hebben de strijd in gezet om 
het aantal m² baanwinkeloppervlakte te beperken, om zo de concurrentie ten aanzien van de binnenstad in te 
perken. Dat uit zich ook in de doelstellingen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid, namelijk ‘het vermijden 
van ongewenste kleinhandelslinten’. Ook in Sint-Niklaas moeten we hier bewust mee omgaan en uitbreiding van 
handelsruimte beperken. Toch zien we dat in onze stad, de problematiek eerder beperkt is. We vinden langs de 
N70  voornamelijk winkels terug uit de huis-, tuin-, meubel- en autosector. Dit type winkels of showrooms heeft 
niet alleen nood aan grotere winkeloppervlaktes, die we zelden terug vinden in de binnenstad, bovendien hebben 
ze specifieke noden op het vlak van laden en lossen. Dit houdt dan ook in dat concurrentie ten aanzien van de 
binnenstad relatief beperkt blijft.  

1.5. Dorpskernen: Sinaai, Belsele, Nieuwkerken-Waas & Puivelde

Een vijfde deelgebied voor handel zijn de dorpskernen, waar we voornamelijk winkels zien die voorzien in lokale 
bediening. Uitzonderlijk kan daar een zaak met bovenlokale uitstraling tussen zitten, omdat dit nu eenmaal his-
torisch zo gegroeid is, maar de publiekstrekkende rol blijft over het algemeen beperkt. 

1.6. Overig grondgebied Sint-Niklaas

Het zesde deelgebied bestaat in principe uit alle oppervlakte die niet tot één van de vijf andere deelgebieden 
behoort. Ook hier zien we, als er winkels zijn, voornamelijk lokale bedieningswinkels. Hier zullen we, als stad, 
geen proactief beleid voeren om leegstand te beperken, noch om de belevingswaarde te verhogen. 

 Overzicht acties: Zes deelgebieden voor detailhandel in Sint-Niklaas

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Identiteit en positi-
onering creëren en 
uitdragen

Verfijnen van het 
kernwinkelgebied : 
duidelijke geografi-
sche afbakening van 
het focusgebied

Economie & vzw 
CMM

KW 1 2017 Hoog NVT

Winkelbeleving 
optimaliseren

Looplussen creëren 
binnen het focusge-
bied

Economie & vzw 
CMM
Ruimtelijke 
ordening

Gespreid 
over 3 jaar

Medium NVT

Aanbod verbreden 
en versterken

Aansturen op een 
complementair 
aanbod, gebaseerd 
op positionering en 
identiteit

Economie & vzw 
CMM

Gespreid 
over 3 jaar

Hoog NVT

Aanbod verbreden 
en versterken

Wenslijst opmaken 
met namen van 
zaken die in het 
focusgebied willen

Economie & vzw 
CMM

KW2 2017 Hoog NVT

Identiteit en positi-
onering creëren en 
uitdragen

Identiteit en posi-
tionering opnemen 
in communicatie 
naar verschillende 
stakeholders

Economie & vzw 
CMM

Continu Hoog NVT

2 Afbakening en identiteit van het focusgebied

Gezien de dalende omzet per m² handelsruimte verdwijnen er winkels en stijgt de leegstand. Daarom is het nodig 
om de huidige afbakening van het RUP Kernwinkelgebied, geografisch verder te verfijnen. Een eerste aanzet werd 
gedaan via de definitie van het ‘Projectgebied’ bij de renovatienota, maar we moeten verder gaan. Het nieuwe 
focusgebied omvat het gebied tussen het Stationsplein en de Nieuwstraat, en wordt langs de rand ervan omringd 
door autoparkings. De volgende straten behoren tot het focusgebied:

Stationsplein, Stationsstraat, Regentiestraat tot aan het Regentieplein, Regentieplein, Zamanstraat, Verdurmestraat, Anker-
straat tot aan nummer 53, Houtbriel, Sint-Nicolaasplein, Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouw-
straat en het eerste deel van de Nieuwstraat (voetgangerszone). Het H. Heymanplein zal in eerste instantie niet  opge-
nomen worden in het focusgebied. Dit zal herbekeken worden in functie van de nieuwe ontwikkelingen.  

In dit plan leggen we, specifiek voor het focusgebied, een gewenste identiteit of positionering vast voor elk van 
de straten en pleinen die binnen deze afgebakende zone vallen. De identiteit is grotendeels historisch gegroeid. 
Het heeft geen zin om per straat of plein in detail te bepalen welke invulling er ideaal is. Toch willen we een 
richtlijn meegeven aan startende en bestaande ondernemers, om deze positionering in de mate van het mogelij-
ke te respecteren en ze te versterken. Een versterkte identiteit zorgt immers voor (1) coherentie en duidelijkheid, 
(2) differentiatie en (3) eenvoud in communicatie en dus meer bekendheid en meer bezoekers. 
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2.1. Stationsplein

Het Stationsplein is, dankzij de trein- en busverbinding en de twee parkings, voor veel bezoekers het uitgangs-
punt van een bezoek aan de stadskern. Op dit plein zien we vooral invulling door zaken in de ‘entertainment-’ 
of horecasector. Er is ook een opportuniteit om comfortverhogende dienstverlening te huisvesten, voornamelijk 
naar pendelaars. 

2.2. Stationsstraat

De Stationsstraat is dé hoofdwinkelstraat van de stad. In de straat zien we een mix van ondernemende activitei-
ten. Een mix van detailhandel, horeca, bureau’s (op verdieping bijvoorbeeld), creatieve beroepen, vrije beroepen, 
cultuur, etc. Op het vlak van detailhandel mikken we op een verhouding van 40-50% mainstreamwinkels en 50-
60% speciaalzaken. 

2.3. Looplus Regentiestraat – Regentieplein – Zamanstraat – Verdurmestraat 

Het  Masterplan Publieke Ruimte verwijst naar de noodzaak om looplijnen en belevingsparcours uit te stippelen. 
De Regentiestraat, het Regentieplein, de Zamanstraat en de Verdurmestraat hebben architectoraal, cultureel en 
functioneel heel wat te bieden. Een opportuniteit dus om daar een looplus te gaan creëren en op termijn voor 
voldoende degelijke invulling te zorgen, voornamelijk met speciaalzaken. Bestemmingswinkels zijn hier zeker op 
hun plaats. 

2.4. Grote Markt

Een ander cruciaal toegangspunt tot de stadskern is de Grote Markt, en in het bijzonder de parking. De Grote 
Markt is dé plaats voor evenementen en beleving. Het is ook één van de vier horecaclusters, zoals beschreven in 
het horecabeleidsplan. 

2.5. Houtbriel, Sint-Nicolaasplein en Sacramentstraat

De Houtbriel is de tweede horecacluster en het Sint-Nicolaasplein de derde. De Houtbriel richt zich meer op 
restaurants, brasseries, terwijl het Sint-Nicolaasplein en de Sacramentstraat, die Houtbriel en Sint-Nicolaasplein 
verbindt, zich eerder richten tot een café/bar-publiek. 

2.6. Nieuwsstraat (voetgangerszone)

De Nieuwstraat is een winkelstraat, gescheiden van de hoofdwinkelstraat door het marktplein. Toch slaagt de 
Nieuwstraat erin om haar eigen identiteit uit te dragen naar klanten. De Nieuwstraat is een gezellige straat, een 
straat met speciaalzaken, met de nadruk op ‘speciaal’. Het is dé straat ‘mè nen hoek af’, zoals het Sint-Niklase di-
alect het zo mooi omschrijft. Op minder dan twee jaar tijd slaagde de straat erin om van 50% invulling naar zo 
goed als 100% invulling te evolueren. Naast de interessante huurprijzen, zal de identiteit en sfeer van de straat 
daar zeker voor iets tussen zitten. 

2.7. Ankerstraat (tot nummer 53) 

Het eerste deel van de Ankerstraat is een uitloper van de Houtbriel en de Zamanstraat, die beiden tot het focus-
gebied behoren. Omdat er nog een aantal kwaliteitszaken, met bovenlokale uitstraling, gevestigd zijn én omdat 
ze nauw aansluiten bij de Parking van Zwijgershoek, rekenen we het deel van de straat, tot nummer 53 nog bij 
het focusgebied.  

2.8.  Onze-Lieve-Vrouwplein, Parkstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat

Het Onze-Lieve-Vrouwplein, de Parkstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat herbergen, als uitloper van de Grote 
Markt, een aantal gevestigde waarden op het vlak van detailhandel en horeca. Geografisch gezien liggen ze zo 
dicht bij de Grote Markt, dat ze als het ware één geheel vormen. 
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3 Winkelleegstand beperken in het focusgebied

3.1.  Algemeen

Het focusgebied is een afgebakend gebied waarbinnen we een meer proactieve houding willen aannemen op 
twee vlakken: (1) proactief  leegstandsbeleid en (2) optimaliseren van de belevingswaarde. In dit hoofdstuk gaan 
we dieper in op de eerste as: leegstand beperken via een meersporenbeleid.  

Er is al heel wat geschreven en gedebatteerd over leegstand. Vaak vervallen we in  ‘kip of ei’-discussies. Trekken 
we geen nieuwe investeerders aan, omdat er zoveel leegstand is ? Of is er zoveel leegstand omdat investeerders 
geen meerwaarde zien om te investeren? Nog vaker wordt de oorzaak van leegstand gezocht bij technologische 
ontwikkelingen. We denken hierbij aan platenwinkels of bankkantoren die verdwijnen, gewoonweg omdat er 
technologische alternatieven zijn. Digitale ontwikkeling wordt nog het meest van al als grote boosdoener aange-
wezen, maar de leegstandsproblematiek is ruimer. Tal van retailers zijn niet onmiddellijk afhankelijk van e-com-
merce. Zo zal er altijd nood zijn aan hotels, benzinestations of kappers. Hotelovernachtingen of kappersafspraken 
mogen dan wel geboekt zijn online, ze doen de hotels of kappers toch niet verdwijnen?

Daarnaast gaan heel wat kritische stemmen op omtrent de leegstandsheffing. Initieel is deze bedoeld om eige-
naars te motiveren hun panden niet te laten leegstaan, maar soms betekent dat dat er weinig tot geen financiële 
ruimte meer overblijft om te investeren in renovatie. Nochtans zijn de doelstellingen van de eigenaars en van de 
stad dezelfde : het opvullen van leegstand en het ontwikkelen van meer ondernemerschap in de kern. 

Waar ook de oorzaak of het gevolg ligt, Vlaanderen verplicht  de overheid zacht om een restrictief beleid te 
voeren. Jaarlijks komt er winkeloppervlakte bij, terwijl de retailkoek niet groter wordt. De overheid heeft dus de 
plicht om winkeloppervlakte in te perken. Om de leefbaarheid van de kernwinkelgebieden te garanderen, moeten 
beschikbare panden nieuwe invullingen en functies krijgen. Dit sluit ook aan bij onze positionering als bedrij-
vige kern, met een verbreding van de functionele diversiteit: het huisvesten van vrije beroepen, administratie, 
dienstverlening, ontspanning, cultuur, zorg, onderwijs of toerisme in gewezen handelspanden kan een structurele 
oplossing bieden om het kernwinkelgebied een nieuwe impuls te geven. Verbreding en diversiteit, brengt meer 
stedelijkheid en een gevulde kern zorgt voor extra aantrekkingskracht. Bovendien zijn ondernemers en hun klan-
ten ook burgers, ouders, consumenten, die zélf gaan kopen in deze bedrijvige kern. Op deze manier vormen we 
onze stadskern om tot een levendig socio-economisch hart.  

De stad heeft in het verleden de keuze gemaakt om met een tweesporenbeleid van start te gaan om leegstand te 
bestrijden: enerzijds positief benaderen van investeerders via de renovatiepremie en anderzijds het heffen van 
een aanzienlijke leegstandsbelasting. We gaan verder in deze tweesporenvisie, die enerzijds straffend, anderzijds 
motiverend werkt. 

3.2.  Steunmaatregelen voor handelaars en eigenaars 

2.9. H. Heymanplein

Het H. Heymanplein is vandaag voornamelijk gebruikt als parking. Met de bibliotheek, een grote supermarkt en 
een aantal sterke lokale bedieningszaken, is het plein vandaag niet meer weg te denken uit de stad. Toch ligt geo-
grafisch verder weg van de hoofdwinkelstraat, waardoor er weinig passage is. Mensen gaan naar het H. Heyman-
plein om te parkeren of omdat ze er écht moeten zijn. De nieuwe ontwikkelingen zullen van het H. Heymanplein 
een bestemmings- en belevingslocatie maken, waardoor het plein tot het focusgebied zal behoren. 

 

  Overzicht acties: Afbakening en identiteit van het focusgebied 

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Identiteit en positi-
onering creëren en 
uitdragen

Verfijnen van het 
kernwinkelgebied : 
duidelijke geografi-
sche afbakening van 
het focusgbied

Economie & vzw 
CMM

KW 1 2017 Hoog NVT

Identiteit en positi-
onering creëren en 
uitdragen

Identiteit en positi-
onering , ook van de 
deelgebieden in het 
focusgebied, opne-
men in communica-
tie naar verschillen-
de stakeholders

Economie & vzw 
CMM

Continu Hoog NVT

Winkelbeleving 
optimaliseren

Looplussen creëren 
binnen het focus-
gebied. Niet allen 
op het vlak van 
invulling, maar ook 
ruimtelijk. 

Economie & vzw 
CMM
Ruimtelijke 
ordening

Gespreid 
over 3 jaar

Medium NVT

Identiteit en positi-
onering creëren en 
uitdragen

In functie van 
evolutie plannen, 
H. Heymanplein al 
dan niet mee opne-
men in afgebakend  
focusgebied

Economie & vzw 
CMM

Te bepalen Hoog NVT
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 3.2.6. Energiecoachingstraject

Vandaag zijn er al energiecoachingstrajecten voor grote ondernemingen. Het idee is om dit type van trajecten op 
maat te maken voor kleine ondernemeingen. Als we tegen 2020 onze klimaatdoelstellingen willen halen, zal dit 
type van maatregelen nodig zijn.  

 3.2.7. Inspirationele begeleidingstrajecten

Bestaande ondernemers kunnen getriggerd worden om hun huidige manier van werken in vraag te stellen. Tra-
jecten zoals ‘Commerciële inspiratie’ dienen daarom blijvend aangemoedigd te worden. Het is een opportuniteit 
voor de ondernemer om stil te staan en eventueel zijn/haar zaak te heroriënteren, onder andere ook op het vlak 
van locatie.

3.3. Aanhouden van de leegstandsbelasting

Naast een stimulerend en ondersteunend spoor, gaan we als stad ook verder op het spoor van de leegstandshef-
fing. Net omdat de leegstandsproblematiek blijft aanhouden, zijn we ervan overtuigd dat we beiden naast elkaar 
moeten laten bestaan. In andere steden heeft de leegstandsbelasting al positieve resultaten geboekt. We merken 
een ‘mindshift’ in de hoofden van vele eigenaars, die omwille van de leegstandsbelasting creatieve manieren 
zoeken om hun panden ingevuld te krijgen.  De leegstandsheffing stelt ons bovendien, als stad, in staat om meer 
te investeren in structurele faciliteiten, die de lokale handel ten goede komt. 

3.4. Draagvlak creëren en samenwerken met eigenaars : immodatabank en overleg

Voor eigenaars is het relevant betrokken te zijn bij de visie van de stad en om in contact gebracht te worden 
met potentiële starters/investeerders. Het is niet de bedoeling dat de stad een actieve rol in de immosector gaat 
opnemen, maar het delen van basisinformatie en vraag en aanbod bij elkaar brengen, lijkt zeker een meerwaarde 
te hebben. Ook de stad kan leren van de eigenaars en grote vastgoedspelers, omdat zij zeer goed weten en aan-
voelen welke dynamiek er op de markt heerst. 

Een concreet initiatief is het opstellen van een immo-databank voor handelspanden in het focusgebied. Een da-
tabank die gemakkelijk toegankelijk is via het digitaal ondernemersloket. Daarnaast willen we eigenaars, en/of 
hun vertegenwoordigers van immokanteren, éénmaal per jaar uitnodigen op een eigenaaroverleg, om hen in te 
lichten over de status en evolutie van de leegstand, maar ook om hen te informeren over de visie, actieplannen 
en stand van zaken rond leegstand. 

We willen eigenaars vooral bewust maken van het winnende belang aan flexibiliteit in de verhuur van hun pand. 
Met de nieuwe regelgeving omtrent korte termijn huur en pop-up is er nu een kader voor handen. Er is mogelijks 
nood aan verduidelijking en educatie naar de eigenaars toe. Eigenaars die in het pop up- verhaal willen meestap-
pen, zouden zich kenbaar moeten maken, via de immodatabank, maar ook in het straatbeeld. Een eenvoudige stic-
ker ‘Ook voor Pop-Ups’ kan de drempel naar potentiële handelaars verlagen en schept bovendien een dynamisch 
beeld van onze stadskern. Dit concreet initiatief is een mooie aanvulling zijn bij andere leegstandsbeperkende 
maatregelen.

3.5. Proactief benaderen van potentiële starters en investereerders

We moeten potentiële ondernemers proactiever benaderen.  Daarvoor moeten we natuurlijk onze potentiële 
investeerders/ondernemers kennen en ervoor zorgen dat ze, zo vroeg mogelijk in contact komen met de stad. 
Premiestelsels kunnen hiertoe bijdragen, maar ook een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de brandweer 
of immokantoren kan interessante ‘leads’ opleveren. Mogelijks kunnen we ook bepaalde info uit de KBO filteren 

Er is nood aan een cumulatief premiestel om ondernemen in het focusgebied aan te moedigen. In de figuur 
hierboven stellen verschillende types aanmoedigingspremies voor. We bekijken met Vlaanderen of er binnen een 
nieuwe oproep kernversterkende maatregelen ruimte is om financiële ondersteuning te krijgen.  Na een eerste 
simulatie blijkt een budget nodig te zijn van €280.000 per jaar. Concrete invulling, subsidiereglementen, alsook 
de gekoppelde maximumbedragen moeten in de loop van 2017 vorm krijgen en zullen afhangen van de nieuwe 
oproep van Vlaanderen.

 3.2.1. Starterspremie voor starters in het focusgebied

Dankzij de aanmoedigingspremie kunnen starters, zonder zelf al te veel investeringen te doen, een duwtje in de 
rug krijgen. Het ondernemersrisico wordt zo dragelijker. Veel steden geven aanmoedigingspremies voor onder-
nemers die een zaak starten in de het gewenste winkelgebied. Deze aanmoedigingspremies variëren doorgaans 
tussen de €1.000 en €20.000 per startende onderneming. De uitbetaling van de premie wordt vaak gespreid over 
verschillende jaren. 

 3.2.2. Renovatiepremie

Vlaanderen geeft duidelijk de voorkeur aan herontwikkeling en revitalisering van bestaande locaties, boven 
nieuwe locaties. Dankzij Vlaamse steun, hebben we de afgelopen jaar, ook Sint-Niklaas renovatiepremies kunnen 
geven, tot €6000, voor renovatie van bestaande panden binnen het projectgebied. Als we voldoende pro-actief 
communiceren, kan een renovatiepremie één van de argumenten kan zijn om te (komen) investeren in het focus-
gebied. De renovatiepremie is vandaag voor startende en bestaande ondernemers. In de toekomst willen we dit 
verbreden naar eigenaars, weliswaar met een aangepast premiereglement.  Het huidige premiestelsel loopt af 
in Maart 2017. We zullen, in afwachting van het nieuwe premiestelsel, de huidige renovatiepremie te verlengen. 

 3.2.3. Verhuispremie

Om de concentratie in het focusgebied te versnellen, mogen we ons niet beperken tot starters. Het is belangrijk 
om ook bestaande ondernemers, die buiten het focusgebied gevestigd zijn, mee te nemen in de visie en hen te 
stimuleren om hun zaak te herlocaliseren naar het focusgebied. Een aanmoedigingspremie voor herlocalisatie 
kan daarbij helpen. 

 3.2.4. Herbestemmingspremies

Om alternatieve invulling te verkrijgen van panden die buiten het focusgebied liggen, is het belangrijk dat 
herbestemming naar woning gefaciliteerd wordt. Een premie voor herbestemming lijkt daarom aangeraden en 
dient verder uitgewerkt te worden. Hiervoor moeten we aligneren met de huidige woonpremies. We kunnen hier 
mogelijks ook gebruik maken van een compensatievergoeding, indien er, elders in de stad, handelsoppervlakte 
zou bij gecreëerd worden. 

Als we dit type van premies cumulatief naast elkaar laten lopen én waar mogelijk  nog combineren met het 
premiestelsel ‘wonen boven winkels’, eventueel uitgebreid met ‘werken boven winkels’ bouwen we een sterk 
ondersteunend verhaal. Naast een aantal premies, bieden we andere types ondersteuning aan ondernemers en 
eigenaars, om leegstand binnen het focusgebied te beperken. 

 3.2.5. Startersbegeleiding

Hoe vroeger we potentiële starters zien in hun opstart proces, hoe beter we hen kunnen begeleiden en sturen. We 
geloven in startersbegeleiding via individuele en diepgaande startersgesprekken op maat. Een starterschecklist 
moet een volledig beeld geven en moet dienen als houvast voor de ondernemers tijdens de opstart van hun zaak. 
Soms kan een goed startersgesprek ook preventief helpen om snelle faillissement te voorkomen. Ook het digitaal 
ondernemersloket zal absoluut helpen om starters op het goede been te zetten. Uiteraard zijn hier synergieën te 
vinden met initiatieven van Unizo, Voka en/of Syntra.
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  Overzicht acties: Winkelleegstand beperken in het focusgebied
Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Winkelleegstand 
beperken

Nieuw premiere-
glement opstellen 
en communiceren 
ivm starterspremie, 
renovatiepremie, 
verhuispremie en 
herbestemmings-
premie. Middelen 
zoeken via oproep 
Vlaanderen. 

Economie KW 3 2017 Hoog NTB. 
In functie van 
de oproep van 
Vlaanderen

Winkelleegstand 
beperken

Energiecoachings-
traject opstarten en 
evalueren

Economie & Duur-
zaamheid

KW2 2017 Medium € 12.500
2017150531

Winkelleegstand 
beperken

Relevant communi-
ceren over premies-
telsels

Economie & vzw 
CMM

KW3 2017 Hoog NTB 
2017140606
(€ 130.000 
WP1 en WP2 
EFRO uitbouw 
eLoket)

Winkelleegstand 
beperken

Startersbrochure 
opstellen

Economie & vzw 
CMM

KW2 2017 Medium € 1.000 
(éénmalig) 
2017143618

Winkelleegstand 
beperken

Startersbegelei-
dingsgesprekken 
voeren

Economie & vzw 
CMM

Continu Medium NVT

Winkelleegstand 
beperken

Inspirationele 
begeleidingstrajec-
ten aangrijpen en 
promoten

Economie & vzw 
CMM

Gespreid 
over 3 jaar

Medium NTB

Winkelleegstand 
beperken

Aanhouden leeg-
standsbelasting, 
inclusief jaarlijkse 
evaluatie

Economie Gespreid 
over 3 jaar

Hoog € 500.000
2017143011
(ontvangst)

Winkelleegstand 
beperken

Immodatabank 
opzetten

Economie & vzw 
CMM

KW 1 2018 Hoog NTB
2017140606
(€ 130.000 
WP1 en WP2 
EFRO uitbouw 
eLoket)

Winkelleegstand 
beperken

Eigenaarsoverleg 
opzetten

Economie & vzw 
CMM

S2 2017 Hoog € 1.500 via 
vzw CMM

Winkelleegstand 
beperken

Opstellen van pro-
momateriaal naar 
potentiële inves-
teerders en starters

Economie & vzw 
CMM, ism communi-
catie

KW2 2017 Hoog € 5.000 via 
vzw CMM
€ 2.500
2017143618

Winkelleegstand 
beperken

Proactief benaderen 
starters & inves-
teerders

Economie & vzw 
CMM

S2 2017 + 
continu

Hoog NVT

en op basis daarvan de starters identificeren. Daarnaast moeten we ook een lijst aanmaken van ‘droomstarters’: 
bestaande ondernemingen of type zaken die we heel graag in de stadskern zouden verwelkomen. Deze zaken 
moeten we dan pro-actief benaderen en hen overtuigen van de troeven die onze stad te bieden heeft. 

Wanneer we ondernemers benaderen, lijkt het ons aangewezen om te investeren in doelgericht stadspromotie-
materiaal. Naar potentiële investeerders-handelaars is het van belang om een soort investeerdergids te maken 
waarin we de troeven en de visie van de stad naar voor brengen en waarin een duidelijk overzicht van de steun-
maatregelen te vinden is. Ook een professionele stadpromotiefilm kan ervoor zorgen dat investeerders de stad 
Sint-Niklaas op zijn minst in overweging nemen bij hun ‘footprint’ beslissingen. 

Een proactievere houding om grotere ketens, franchisenemers te benaderen is aan te raden. Met professioneel 
promotiemateriaal en een uitgesproken visie moeten we de stap naar grotere bedrijven durven zetten. Indien 
nodig kunnen we hiervoor samenwerken met gespecialiseerde (lokale) partners. Zij kunnen ons helpen om te 
bepalen welke ketens een grote aantrekkingskracht kunnen hebben. 

3.6. Restrictief beheer van winkelvloeroppervlakte dankzij het Intergraal Handelsvesti-
gingsbeleid (IHB). 

Naast al deze maatregelen moeten we erop toezien dat de totale winkelvloeroppervlakte niet verder stijgt, ook 
voor baanwinkels. Het zou niet realistisch zijn om elke vorm van nieuwe winkeloppervlakte te weigeren, maar als 
er nieuwe winkeloppervlakte bijkomt, moet er ofwel (1) een afname van winkeloppervlakte elders in de stad én/
of (2) een compensatiebijdrage tegenover staan. Deze compensatiebijdrage moet aangewend worden voor subsi-
dies voor het herbestemmen van winkelruimte naar woonruimte. Het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) zal 
een instrument zijn om nieuwe aanvragen te screenen en weigering ervan af te dwingen. Het IHB zal echter enkel 
van toepassing zijn om winkelruimte groter dan 400m², wat in de stadskern van Sint-Niklaas zelden het geval is. 
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4 Verbreden van het aanbod in het focusgebied: 
 de ondernemende kern

4.1.  Een relevant mix van ondernemers 

Er is al veel geschreven over het belang van de rol van detailhandel in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 
de stad. Ook wij zijn ervan overtuigd dat detailhandel een grote aantrekkingspool is, maar binnen de actuele con-
text van e-commerce, een teveel aan handelsoppervlakte en een ‘zoekende consument’, geloven we niet in een 
toekomstplan dat zich louter toespitst op detailhandel. We trekken onze visie en actieplannen daarom open naar 
handel, beleving en ondernemerschap in het algemeen en haken ons wagentje hiermee vast aan het idee van ‘on-
dernemende of bedrijvige kern’, dat ook sterk door Unizo gepromoot wordt.  

De ondernemende kern is een afgebakend gebied in de stad van aanéén-
gesloten bedrijvigheid. In de ondernemende kern, wordt beleving niet meer 
alleen door detailhandel gecreëerd, maar door een zichtbare mix van detail-
handelaars, horecazaken, diensten, vrije beroepen, alsook ondernemers uit de 
creatieve en innovatieve sector. Eigenlijk herbergen stadskernen van ouds-
her al een mix van belevingsfuncties, alleen spelen ze dit vaak onvoldoende 
uit. Het effect is dat veel kernwinkelgebieden een natuurlijk concurrentie-
voordeel aan het verliezen zijn, terwijl het eigenlijk een opportuniteit is.

Bron: www.unizo.be

Een bedrijvige kern, met een relevante mix van verschillende types ondernemers, creëer je niet van vandaag op 
morgen. Vandaar ook dat veel korte en middellange termijn acties in dit plan toegespitst zullen worden op de-
tailhandel en horeca. Er zijn duidelijke raakvlakken en invloed tussen deze twee branches. Toch zijn er ook eigen 
specificiteiten in deze branches. Voor de horeca zijn deze beschreven en worden ze opgevolgd via het horecabe-
leidsplan: een tastbaar, concreet en actiegericht plan, dat mede als voorbeeld gediend heeft voor het opstellen 
van dit document. 

4.2.  Een ondernemende kern via innovatie

Een ondernemende, bedrijvige kern creëer je ook door in te zetten op innovatie en nieuwe trends, wat bijdraagt 
aan een verbetering van het stadsimago en ook commerciële opportuniteiten met zich mee brengt. 

 4.2.1.  Concept Stores

Conceptstores zijn hier een mooi voorbeeld ban. Ze onderscheiden zich van traditionele winkels omdat niet 
alleen het verkopen van producten centraal staat, maar de inrichting en het assortiment zijn afgestemd op een 
centraal thema of een bepaalde lifestyle. Binnen dit en 3 jaar zien we minimum 20% van de winkels binnen het 
focusgebied evolueren naar een Concept Store. 

 4.2.2.  Pop Up Stores

Pop Up stores zijn een ander voorbeeld om innovatie en vernieuwing in de ondernemende kern te brengen. Tij-
delijke winkels zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Nu er eindelijk een legaal kader gecreëerd is om 
huur en verhuur flexibeler te maken, moeten we ons als ‘Pop-up vriendelijke stad’ durven positioneren. Educatie 
naar eigenaars, pop-up labels, immo-databank met pop-up filter, steunmaatregelen voor eigenaars die hun pand 
‘pop-up-klaar’ zetten of gewoon zélf ruimte voorzien om Pop-Ups een plaats te geven in de stadskern.  Allemaal 
mogelijkheden om tegemoet te komen aan de bestaande vraag naar zichtbare en geschikte Pop Up locaties in 
de stadskern. 

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Winkelleegstand 
beperken

Systemen opzetten 
voor vroegtijdige 
identificatie van 
potentiële partners

Economie & vzw 
CMM

S2 2017 Hoog NVT

Aanbod verbreden 
en versterken

Wenslijst opmaken 
met namen van 
zaken die in het 
focusgebied willen

Economie & vzw 
CMM

KW2 2017 Hoog NVT

Winkelleegstand 
beperken

Restrictief beleid 
voeren met betrek-
king tot winkel-
vloeroppervlakte

Economie & vzw 
CMM

Continu Hoog NVT

Winkelleegstand 
beperken

Integraal Handels-
vestigingsbeleid 
uitwerken

Economie & vzw 
CMM

S1 2018 Hoog NTB
2017143618

Winkelleegstand 
beperken

Coherent com-
municeren over 
woon- en handel-
spremies

Economie & vzw 
CMM, in samenwer-
king met wonen

KW3
2017

Hoog €130.000 
2017140606
WP1 & WP2 
(EFRO)

22



2524

5 Belevingswaarde verhogen in het focusgebied

In een bedrijvige of ondernemende kern staat de belevingswaarde voor de eindbezoeker centraal. Beleving zit 
hem in sfeer, in aankleding, in uitstraling, in de inrichting van de openbare ruimte, in tijdelijke gebeurtenissen, in 
bezienswaardigheden, in evenementen, in nieuwigheden, in differentiatie en complementariteit. Het is dus een 
brede waaier aan acties en initiatieven, die, direct of indirect, de belevingswaarde zullen verhogen. 

5.1. Handelaars activeren en samenwerking bevorderen

Beleving moet voornamelijk door de handelaar zélf gecreëerd worden, om hun klanten en potentiële klanten te 
blijven verrassen. De handelaar zelf moet samen met de stad een coherent verhaal voor de stadskern vertellen. 
Een verhaal van innovatie, vernieuwing en samenwerking. De vzw Centrummanagement speelt hier een actieve 
rol via de organisatie van een maandelijks handelaarsoverleg, netwerkactiviteiten, nieuwsbrieven, etc. Daarnaast 
voorziet de vzw Centrummanagement, ook een aanzienlijk bedrag om handelaarinitiatieven financieel, communi-
catief of logistiek te ondersteunen. Op deze manier willen we handelaars activeren en ondersteunen bij vernieu-
wende projecten die een extra belevingswaarde brengen. 

5.2. Installeren van comfortverhogende bezoekersfaciliteiten

Ook de stad kan een aantal zaken doen om het omgevingskader te optimaliseren en de stadskern gastvrij en uit-
nodigend te maken. De vzw Centrummanagement maakt middelen vrij om structureel te investeren in comfort-
verhogende bezoekersfaciliteiten: toiletten, lockers en verzorgingsmogelijkheden, ook op maat van personen met 
een beperking. Toegankelijke, centraal gelegen, nette en goed aangegeven toilet-en verzorgingsmogelijkheden 
zijn een basisvereiste. 

Het installeren van lockers is interessant om bezoekers, tijdens hun winkelslot letterlijk ‘handenvrij’ te laten 
shoppen. Handenvrij shoppen is inspelen op het comfort en het gemak van de consument. Willen we als stad 
competitief voordeel halen uit dergelijke trends, dan is het nú hét moment om mee op de kar te springen en in 
pilootmodus te gaan. 

Een aantal steden, zoals Gent, Hasselt en Genk experimenteren vandaag reeds met het concept van ‘handenvrij 
shoppen’. Een eerste stap hierin is het voorzien van lockers, op een zichtbare en toegankelijke plaats. Een tweede 
stap is het Shop&Hop concept, waarbij klanten hun goederen in de locker aan de parking of stadsrand geleverd 
krijgen. Een derde stap is het aan huis bezorgen van de aankopen nadien. We geloven dat deze aanpak een meer-
waarde kan hebben. Als er gekozen wordt voor ecologische bezorgmogelijkheden, sluit deze praktijk trouwens 
mooi aan bij de ambitie om duurzaam te ondernemen. 

We kunnen de faciliteiten niet allemaal gratis aanbieden. Een billijke kostprijs kan worden aangerekend voor het 
gebruik ervan. Doch willen we, voor de bezoekers die in de stadskern consumeren, het gebruik van de faciliteiten, 
als voordeel koppelen met het getrouwheidssysteem. 

5.3. Opzetten van een overkoepelend getrouwheidssysteem 

Via een overkoepelend getrouwheidssysteem geven we bezoekers de mogelijkheid om zowel individuele ge-
trouwheidspunten per handelszaak als stadspunten te sparen. Die laatste kunnen omgeruild worden in stads-
voordelen, zoals een theaterbon, een zwembeurt of parkeertijd. Zo willen we klanten aanmoedigen om bij lokale 
handelaars te kopen of verbruiken. Via een eenvoudig beheerplatform kunnen klanten, handelaars en vzw Cen-
trummanagement hun bewegingen opvolgen en rapporteren. We kiezen ervoor om dit platform in handen te ge-
ven van een externe partner, die de nodige knowhow heeft en een naadloze opvolging en service kan garanderen.

Zo’n getrouwheidssysteem biedt enkel meerwaarde als er voldoende deelnemende handelaars én  gebruikers 
zijn. Daarom is het cruciaal om de investeringskost voor de handelaar zo laag mogelijk te houden en het systeem 
technisch gezien zo eenvoudig mogelijk te maken.. 

 4.2.3.  Deel- en ruilhandel

Ook in Sint-Niklaas is er ruimte voor ‘nowners’, mensen die niet langer uit zijn op bezit, maar zo veel mogelijk 
willen delen. Buiten de stadskern hebben we met TROC & Den Azalee grote spelers die inzetten op deel- en 
ruilhandel. Deze winkels zitten bewust aan de rand van de stad, omdat ze vaak grote, logge stukken verkopen en 
logistiek nood hebben aan een grote oppervlakte en een eenvoudige manier van laden en lossen. Toch is er ook 
in de stadskern ruimte voor deel- en ruilhandel. Deze markt sterk de laatste jaren sterk aan het groeien en wordt 
verwacht dat de ‘sharing & recycling’-economie verder zal blijven groeien. De tijd dat delen en recycleren alleen 
besteed was aan de lagere sociale klassen of het groen-linkse front, is passé. Delen is niet alleen hip en slim, 
maar geeft opnieuw een extra toets beleving aan je aankoop. Je koopt immers iets met een verhaal, een verleden. 
Alweer een commerciële opportuniteit, ook in het Sint-Niklase focusgebied. 

 4.2.4.  Een dienstoverschrijdend stadspunt in de bedrijvige kern: een combinatie  
  van ondernemerschap, innovatie, cultuur en beleving

Ook als stad kunnen we bijdragen bij het creëren van een innovatieve, ondernemende kern door een diensto-
verschrijdend stadspunt te voorzien. In dit stadspunt kunnen linken gelegd worden tussen handel en andere 
beleidsdomeinen, zoals cultuur, toerisme, jeugd, etc. Verschillende functies zouden, onder één dak, ondergebracht 
kunnen worden :  

 • Ruimte creëren om jonge starters (breder dan detailhandel) visibiliteit te geven in de stadskern
 • Ruimte geven aan creatieve, innovatieve en ondernemende jeugdprojecten die de stadsbeleving 
     ten goede komen
 • Continue ruimte bieden voor afwisselende Pop-Up concepten
 • Voorzien van vergaderruimten en co-working plaatsen
 • Cultuur aanwezig en toegankelijk maken in de bedrijvige stadskern, idealiter gecombineerd met 
  een stijlvol en verrassend horeca-concept.
 • Herbergen van praktische bezoekersfaciliteiten zoals toiletten, verzorging en lockers.
 • Voorzien van plaats om logistieke impact van e-commerce op te vangen
 • Ontvangstruimte voor internationale bezoekers of hoogstaande ondernemers

In de bedrijvige stadskern is voorlopig nog voldoende leegstand om een geschikt pand te vinden om al deze 
functies te kunnen herbergen. Uiteraard hangt daar een kostenplaatje aan vast, dus is het ook een mogelijkheid 
om op zoek te gaan naar een gebouw dat reeds in handen is van de stad of om samen te werken met bovenlokale 
partners. Belangrijk is dat het pand centraal gelegen is in het focusgebied, dat het zichtbaar is, dat het voldoende 
groot is en dat het een zekere klasse uitstraalt. Gecombineerd met een klasse horeca-zaak, kan dit centraal, dien-
stoverschrijdend stadspunt een echte trekpleister en ontmoetingsplaats worden voor ondernemers én bezoekers.  
Een idee dat vraagt om een bredere denkoefening in de loop van 2017.

  Overzicht acties: Verbreden van het aanbod in het focusgebied, de ondernemende kern
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 5.5.3.  Citydressing 

De Stationsstraat wordt vandaag al, via muziek, fonteinen of licht werk gemaakt ‘citydressing’. In de andere straten 
is dit concept zo goed als afwezig. Idealiter wordt er, in het focusgebied op een coherente manier aan citydressing 
gedaan. Dat wil zeggen dat de muziek bijvoorbeeld zouden kunnen laten doorlopen richting de Regentiestraat 
of alvast zouden kunnen laten beginnen in de Verdurmenstraat. Zo geef je niet alleen via signalisatie het teken 
dat de bezoeker zich in het winkelgebied bevindt, maar ook via andere signalen, die de bezoekers vaak onbewust 
oppikken. 

 5.5.4.  Sfeerverlichting

Tijdens evenementen wordt er ingezet op decoratie van de straten, maar dit is zeer tijdelijk. Het grootste deco-
ratieproject dat tot nu toe door de vzw Centrummanagement getrokken werd, maar recent overgedragen werd 
naar de stad, was dat van de sfeer-en kerstverlichting. Naar aanleiding van een inhoudelijk evaluatie van het 
sfeerverlichtingsconcept ’16-’17, is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. 

 5.5.5.  Verlichting van het focusgebied

Naast de sfeerverlichting, is er ook nood aan een verbeterd lichtplan voor het focusgebied. ’s Nachts en tijdens 
winteravonden liggen de winkelstraten er zeer donker, somber en verlaten bij. We willen daarom, bij de uitrol van 
het Masterplan Openbare Verlichting  zeker op vaste termijn een verlichtingsproject in het focusgebied realise-
ren én een nieuw verlichting- of beter belichtingsplan opmaken om het focusgebied mooier en beter te belichten. 

 5.5.6.  Maskeren van leegstand

Er is ook een link tussen orde & netheid enerzijds en leegstand anderzijds. Een straat met veel lege panden, 
geeft onmiddellijk een onverzorgde indruk. Bestickering biedt een esthetisch mooie oplossingen om leegstand 
te maskeren. 

 5.5.7.  Signaleren van problemen betreffende orde en netheid en handhaving

Als we spreken over orde en netheid moeten we op zoek gaan naar een efficiënte manier om pro-actiever pro-
blemen op het vlak van orde en netheid te signaleren. We denken hierbij aan het inzetten van stadswachten of 
andere operationele profielen op het terrein om onregelmatigheden te melden, maar ook aan een meldingsfor-
mulier via het ondernemersloket. Uiteraard moet er, achter het melden, gerichte en snelle actie en/of handhaving 
volgen. 

Alignering met de Uitpas is technisch gezien mogelijk indien gewenst. Idealiter wordt het getrouwheidssysteem 
ook gekoppeld aan de bezoekersfaciliteiten: gebruik ervan is betalend voor de bezoeker, behalve voor zij die 
stadspunten gespaard hebben. Het getrouwheidssysteem biedt ook een alternatief voor het cadeaubonsysteem 
van weleer.

Ook de handelaars uit de dorpskernen zullen mee kunnen intekenen op het Sint-Niklase getrouwheidssysteem. 
Hoe meer aansluitpunten, hoe meer klantenvoordeel, hoe relevanter de stadspas wordt. Door de juiste stadsvoor-
delen er tegenover te zetten, blijft de meerwaarde voornamelijk voor toegespitst op kernversterking. 

5.4. Installeren van interactieve digitale kiosken 

Om de bezoeker wegwijs te maken in de stad en hem te begeleiden in zijn belevingskeuzes investeren we in 
een toegankelijk, digitaal en interactief systeem. De digitale kiosken hebben drie functies : informatie aanreiken, 
interactie opzetten en intimiteit creëren. In bijlage 6 vindt u een eerste, niet exhaustieve oplijsting, van een aan-
tal functionaliteiten die de digitale kiosk kan herbergen in de nabije toekomst. Het maakt een koppeling tussen 
verschillende beleidsdomeinen (zoals toerisme, cultuur, evenementen, mobiliteit, etc) en communicatiedragers 
(websites, getrouwheidsplatform, etc) . Het zal cruciaal zijn om, over de dragers heen, een coherente ervaring te 
bieden. 

Op de kiosken zullen klanten de ligging en openingsuren van winkels, horecazaken, musea en dergelijken kun-
nen raadplegen. Ze zullen ook het saldo op hun getrouwheidskaart kunnen bekijken en een cadeaubon kunnen 
bestellen en printen. Dit project kan waargemaakt worden, dankzij de steun van EFRO.  

5.5. Extra inzetten op orde, netheid en handhaving

Een ordelijke en nette stadskern is niet alleen voor bezoekers en toeristen aantrekkelijk. Het laat handelaars ook 
toe om zich te focussen op kerntaken: handelen en beleving creëren. Met de herinrichting van de Stationsstraat 
is er een grote investering gedaan om het straatbeeld te optimaliseren. Het nieuwe ontwerp wordt duidelijk 
geapprecieerd door de bezoekers en de straat wordt gepercipieerd als een stijlvol en kwalititeitsvolle straat. 
Ruimtelijke beeldkwaliteit staat bij de stad hoog op de agenda in concepten als ‘citydressing’:  het aankleden 
van het straatbeeld van de stad, door middel van muziek, licht, decoratie, beplanten, etc. Binnen het focusgebied, 
willen we een meer pro-actieve en klantgerichte houding aannemen inzake orde netheid en handhaving. Zo zal 
het focusgebied, binnen de gebiedsgerichte werking met continue topprioriteit behandeld worden. 

 5.5.1 Charter propere straat

Verder willen we afspraken maken. Uiteraard hebben regels enkel en alleen zin als ze achteraf ook gehandhaafd 
worden. Uit het handelaaroverleg is gebleken dat er, ook vanuit de handelaars vraag is naar duidelijke regels, 
een pro-actieve communicatie daaromtrent en striktere handhaving. Communicatie kan gebeuren via het han-
delaarsoverleg of op termijn via het ondernemersloket. Voor orde en netheid van de straten zelf, willen we een 
‘charter propere straat’ opstellen, waarin we enerzijds duidelijk communiceren welke inspanningen de stad doet 
en anderzijds welke inspanningen verwacht worden van de horecazaken en handelaars. 

 5.5.2.  Inname openbaar domein

Ook voor inname openbaar domein zijn duidelijke regels en communicatie nodig.  Stoepborden, beachvlaggen, 
cocktailbars, partytafels of rode lopers worden nog té vaak zonder aanvraag in het straatbeeld geplaatst, met alle 
gevolgen van dien op het vlak van straatbeeldkwaliteit, veiligheid en burenfrustraties. Onze aanbeveling is om 
ook op het vlak van stoepborden, beachvlaggen en andere ‘middelen inname openbaar domein’ een actiever en 
pro-actievere rol te gaan spelen vanuit de stad en de vzw Centrummanagement. Groot aandachtspunt hierbij is 
om een goede balans te vinden tussen coherentie enerzijds en identiteit van de handelszaak anderzijds. Ook het 
kostenplaatje voor de handelaars moet aanvaardbaar zijn. 
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Naast prijs, zouden parkeerautomaten onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn. Een flexibeler en zorgenvrij systeem, 
zoals SMS-parkeren wordt in het voorjaar 2017 met de nodige communicatiecampagne ingevoerd en biedt een 
waardig alternatief. De winkelparkeerplaatsen kunnen ook elektronisch gehandhaafd worden.

Een derde vaak gehoorde klacht is dat de Grote Markt té groot zou zijn waardoor bezoekers zich niet wagen aan 
de ‘grote oversteek’ tussen de Stationsstraat en kant van de Nieuwstraat, de kant van de horeca, de kant van de 
Nieuwstraat, de kant van de bibliotheek. Om de bezoeker ook binnen de stad ‘mobieler’ te maken, kan er gedacht 
worden aan een e-Bus oplossing: een elektrisch en geruisloos wagentje dat mensen binnen een autovrije stad 
kan brengen waar ze willen. In tal van Nederlandse steden wordt hier, vandaag al, gebruik van gemaakt. 

Uiteraard willen we de bezoeker in de eerste plaats aanraden om gebruik te maken van het openbaar vervoer 
of bij voorkeur, de fiets. Grote of veel aankopen met de fiets of het openbaar vervoer mee naar huis te trans-
porteren, is niet evident. Daarom zullen we een ‘Handenvrij winkelen’ concept grondig testen en indien positief 
geëvalueerd, gefaseerd uitrollen. Belangrijk bij de uitrol en evaluatie van het concept, is rekening te houden met 
communicatie en rendabiliteit van het initiatief. Ook dit type van alternatieven, kan één van de oplossingen zijn 
voor leefbare, doch mobiele binnenstad. 

Het is trouwens ook een opportuniteit om linken te maken tussen het shopping center aan de rand en de binnen-
stad. Onze shopper is een hybride shopper. Gezien het complementaire aanbod van beide winkelkernen, worden 
de klanten verplicht een keuze te maken. Maar ook voor de klant geldt dat ‘kiezen verliezen is’. Gemakkelijke 
verbindingen tussen beide polen of ‘click & collect’ oplossingen, met afhaalpunten zowel in de stadskern als in 
het shopping center, zouden de klant het leven nóg aangenamer kunnen maken. 

Tot slot, als we over bereikbaarheid spreken, in de context van handel en horeca, mogen we het laden en lossen 
niet vergeten. Vandaag kan laden en lossen in de Stationsstraat tussen welbepaalde tijdstippen. In andere straten 
zijn er geen tijdstippen gedefinieerd. Toch zien we, dat laden en lossen, vaak met grote vrachtwagens, binnen 
een beknopte winkelkern niet altijd evident is. In sommige steden beginnen steden te experimenteren met ‘city 
depots’ : centraal laad-en losplaatsen van waaruit de stad én de klant rechtstreeks, op vraag, bevoorraad kan 
worden. Dit idee moet verder worden uitgewerkt. 

5.7. Winkelevenementen organiseren

De vzw Centrummanagement organiseert jaarlijks 4 grote winkel-en belevingsevenementen. Deze vier evene-
menten zijn gespreid overheen het jaar: de Rode Loper in het voorjaar, de Terrasjesdagen aan de start van de 
zomer, de Oh-dagen in het najaar en de winterwinkeldagen vlak voor de eindejaarsperiode. Aan deze 4 evene-
menten is ook standaard een zondagsopening gekoppeld. De evenementen richten zich op een breed publiek, van 
meerwaardezoekers, funshoppers en mainstream shoppers. 

Naast 4 grotere evenementen willen we ook meer gerichte publiekstrekkende evenementen en initiatieven aan-
moedigen. Voor deze kleinschaligere initiatieven rekenen we op het initiatief van de ondernemers zelf. Voor de 
leden van de vzw Centrummanagement is financiële en faciliterende ondersteuning. Er zijn uiteraard wel een 
aantal criteria aan verbonden, die in detail uitgeschreven zijn in bijlage 8. De voornaamste criteria zijn (1) extra 
beleving creëren, (2) samenwerken en (3) publiekstrekkend karakter. 

Naast de 4 sleutelevenementen en de kleinschaligere handelaarsinitiatieven, moedigen wij de ondernemers 
ook aan om verrassend uit de hoek te blijven komen en extra belevingswaarde te creëren: laatavondopeningen, 
zondagsopeningen, donderdagavond-menu’s, workshops, sfeerconcerten,… . Jezelf als ondernemer heruitvinden 
en inspelen op de behoeften en noden van de klant, vraagt energie, maar wij geloven dat de enige manier is om 
te duurzaam zaken te doen en te overleven in de huidige retailcontext. Begeleidingstrajecten zoals ‘Commerciële 
inspiratie’ bieden een meerwaarde. 

Tot slot, willen we handelaars en horeca nóg meer te activeren rond  bestaande evenementen en stadsinitiatie-
ven. We denken hierbij in de eerste plaats aan ‘800 jaar Sint-Niklaas’, ‘Stad van de Sint’ of vredefeesten. 

5.6. Bereikbare stadskern

De bereikbare ligging van Sint-Niklaas is een troef. Het Integraal Handelsvestigingsbeleid heeft als één van de 
vier doelstellingen ‘het bewerkstelligen van duurzame mobiliteit’ naar voor gebracht. Ook met  actieplan 92 van 
het Witboek* wil de stad de bereikbaarheid van de handelskern verbeteren. Het succes van de binnenstedelijk 
handel en horeca hangt immers nauw samen met de bereikbaarheid ervan en voldoende, goed aangegeven par-
keergelegenheden. Ondertussen is een stadscirculatieplan in opmaak en daar is sprake van een verkeersknip aan 
de Grote Markt. Tegelijkertijd horen we, langs de kant van de handelaars, veel opmerkingen op het verkeersvrij 
maken van de Stationsstraat en het gebrek aan parkeerplaatsen. In andere steden zien we dan nieuwe tendensen 
oppoppen, die eveneens hun impact hebben op mobiliteit in de brede zin van het woord: shop & go, citydepots, 
elektronische parkeerplaatsen, etc.  

Steden en gemeenten richten zich in toenemende mate op het leefbaar houden van hun binnenstad. Bezoek per 
auto wordt hierbij vaak ontmoedigd, en gebruik van openbaar vervoer en fiets wordt gestimuleerd. Dit is ook het 
geval in Sint-Niklaas. Hoe hard sommigen ook mogen schreeuwen om de Stationsstraat weer autotoegankelijk 
te maken, op deze beslissing zal niet worden teruggekomen. Niet alleen omwille van de miljoeneninvestering 
die gedaan is, maar ook omdat verkeer in de Stationsstraat niet meer past binnen de visie op een leefbare bin-
nenstad. Voor veel consumenten van buiten de stad zijn perifere winkels gemakkelijker bereikbaar per auto. 
Daarnaast kan er doorgaans gratis geparkeerd worden. Voor kernwinkelgebieden liggen er uitdagingen om (1) de 
bereikbaarheid op peil te houden en om (2) het winkelend publiek tegemoet te komen in deze kosten. 

Welke versie van het circulatieplan ook op tafel ligt, de bereikbaarheid van de centrumparkings blijft cruciaal.  
Uit de BRO studie van Grontmij blijkt dat er momenteel in Sint-Niklaas nauwelijks uitbreiding van de parkeer-
capaciteit vereist is. Er zijn in het centrumgebied van Sint-Niklaas circa 1675 parkeerplaatsen aanwezig, exclu-
sief straatparkeren. Gezien het aantal m² detailhandelsruimte en rekening houdend met de evolutie ervan, lijkt 
dit voldoende te zijn. Bovendien hebben we in Sint-Niklaas het geluk dat het kernwinkelgebied niet heel erg 
uitgestrekt is, waardoor de maximale afstand van de dichtstbijzijnde centrumparking tot uw gewenste winkel 
maximaal 400m bedraagt. Naast deze betalende parkeerplaatsen worden er tactisch ook een aantal groene par-
keerstroken voor kort winkelparkeren aangelegd, waar bezoekers een half uur gratis kunnen kortparkeren. 

Toch horen we bezoekers en handelaars klagen over gebrekkige parkeermogelijkheden. We geloven dat dit ge-
deeltelijk te maken heeft met perceptie. We moeten onze centrumparkings inderdaad meer moeten promoten, 
via straatsignalisatie, maar ook door de parkeermogelijkheden consequenter naar voor te schuiven als één van 
de argumenten om gemakkelijk naar Sint-Niklaas te komen. Naast het aantal parkeerplaatsen en de toegan-
kelijkheid ervan, horen we vaak opmerkingen rond prijs- en betalingsmogelijkheden. Sint-Niklaas behoort tot 
de centrumsteden waar parkeren zeer goedkoop is (zie bijlage 7). Gratis parkeren is geen oplossing omdat het 
parkeerrotatie vermindert en bewoners niet aanzet tot voorzien van eigen parkeergelegenheid. Tenslotte willen 
we niet de boodschap geven om winkelen met de wagen aan te moedigen. We willen alle types van stadskernbe-
zoekers belonen, niet alleen de automobilisten. Dit kan door parkeermogelijkheden te linken aan de stadspunten 
uit het getrouwheidssysteem. De beloningszetting kan gedragsturend werken. 

* Witboek voor bestuursperiode 2013-2018: krachtlijnen voor veranderingen en continuïteit



30 31

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Stimuleren gebruik 
centrumparkings

Mobiliteit, ism Eco-
nomie & vzw CMM

KW2-4 2017 Hoog € 31.000 
2017142772

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Voldoende relevan-
te fietsenberging 
voorzien

Mobiliteit Continu Hoog € 25.000
2017160285

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Logistieke stromen 
optimaliseren

Duurzaamheid ism 
Economie & vzw 
CMM

2018 Hoog NTB

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Communicatiecam-
pagne perceptie 
bereikbaarheid

Mobiliteit, ism Eco-
nomie & vzw CMM

KW2-4 2017 Medium € 31.000 
20171421772

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Afschaffen gratis 
zaterdagparkeren

Mobiliteit, ism Eco-
nomie & vzw CMM

KW1 2017 Medium NVT

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Groene parkeerzo-
nes op relevante 
plaatsen

Mobiliteit, ism Eco-
nomie & vzw CMM

2017 Medium NVT

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Voldoende laad-en 
loszones voorzien

Mobiliteit, ism Eco-
nomie & vzw CMM

2017 Medium NVT

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Lanceren SMS par-
keren

Mobiliteit KW1 2017 Hoog € 15.000 
2017160238

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Lancering Shop & 
Hop / handenvrij 
shoppen en thuisle-
vering

Economie ism 
duurzaamheid en 
mobiliteit

Gefaseerd in 
de loop van 
2017 en S1 
2018

Medium € 15.000 + 
10.000 via 
vzw CMM

Beleving verhogen Organisatie van 4 
winkelevenementen 
per jaar

vzw CMM Continu Medium € 40.000 via 
vzw  CMM

Beleving verhogen Activering hande-
laars

Economie & vzw 
CMM

Continu Medium € 30.000 via 
vzw CMM

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Testproject e-Bus Mobiliteit, ism Eco-
nomie & vzw CMM

S2 2017 Medium NTB

  Overzicht acties: Belevingswaarde verhogen in het focusgebied

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Activering van han-
delaars

Handelaarsoverleg 
en communicatie

Vzw CMM Maandelijks Hoog € 3.000 via 
vzw CMM

Activering van han-
delaars

Ondersteunen han-
delaarsinitiatieven

Vzw CMM Continu Hoog € 30.000 via 
vzw CMM

Activering van han-
delaars

Netwerkactiviteiten Economie & Vzw 
CMM

KW2 2017 Medium € 5.000 via 
vzw CMM

Belevingswaarde 
verhogen

Comfortverhogende 
faciliteiten installe-
ren en onderhouden

Economie & vzw 
CMM

S2 2017 Hoog € 15.000 + 
€ 10.000 via 
vzw CMM

Belevingswaarde 
verhogen

Lockers installeren, 
toepassingsproces-
sen opstarten en 
communiceren

Economie & vzw 
CMM

S2 2017 Hoog € 15.000 + 
€ 10.000 via 
vzw CMM

Belevingswaarde 
verhogen

Lanceren overkoe-
pelend getrouw-
heidsysteem

Economie & vzw 
CMM

KW2 2017 Hoog € 17.500 via 
vzw CMM

Belevingswaarde 
verhogen

Digitale kiosken 
(EFRO) installeren

Economie KW4 2017 Hoog € 75.000
22017140606 
WP4 (EFRO)

Belevingswaarde 
verhogen

Orde, netheid, hand-
having : signaleren

Economie & vzw 
CMM

Continu Hoog NVT

Orde & netheid 
verbeteren voor 
optimale beleving

Topprioriteit aan 
focusgebied in 
gebiedsgerichte 
werking

Onderhoudsdien-
sten

S2 2017 Hoog NTB

Belevingswaarde 
verhogen

Citydressing plan 
opstellen

Economie & vzw 
CMM, ism ruimtelij-
ke ordering

S2 2017 Medium NTB

Belevingswaarde 
verhogen

Nieuw verlichtings-
plan uitwerken en 
implementeren voor 
de stadskern

Ruimtelijke orde-
ning en patrimoni-
um

S2 2017 Hoog NTB

Belevingswaarde 
verhogen

Nieuwe aanbeste-
ding sfeerverlich-
ting

Economie & 
technische diensten

KW1 2017 
voor imple-
mentatie 
KW4 2017

Medium € 150.000/jaar
2017000027

Orde & netheid 
verbeteren voor 
optimale beleving

Charter propere 
straat opstellen en 
verspreiden

Economie & vzw 
CMM, ism onder-
houdsdiensten

KW2 2017 Medium € 3.000 via 
CMM

Orde & netheid 
verbeteren voor 
optimale beleving

Regels rond inname 
openbaar herzien en 
communiceren

Belastingen, ism 
Economie

KW2 2017 Medium NVT

Orde & netheid 
verbeteren voor 
optimale beleving

Leegstandsmaskering Economie & vzw 
CMM

KW3 2017 Laag € 3.000 via 
vzw CMM
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getrouwheidssysteem, zouden we ook een centraal portaal opzetten om te communiceren met deelnemende 
handelaars. Een soort van interactief intranet waarvan we met de vzw Centrummanagement medebeheerder 
kunnen zijn om te peilen naar deelname zondagsopeningen, verspreiden van veiligheidsboodschappen, peilen 
naar omzettevredenheid, etc.

Naast schriftelijke communicatie, blijven we inzetten op communicatie tijdens het handelaarsoverleg en net-
werkactiviteiten (kwartaaldrink, Avond van de Economie, Avond van de lokale horeca, etc). 

6.3. Eigenaars en/of vertegenwoordigers via immo-kantoren

De eigenaars willen we vooral bereiken via een jaarlijks eigenaarsoverleg. Eigenaars willen we in contact bren-
gen met potentiële investeerders en vice versa via de immo-databank voor handelspanden. Eigenaars kunnen 
zich eveneens inschrijven op de maandelijkse Oh Nieuwsbrief. 

  Overzicht acties: 
  De lokale handelaars samen op de kaart zetten, dankzij een sterk en verrassend merk

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Imagoversterkende 
communicatie

Oh Belevingsgids  up-
daten en herdrukken

Economie & vzw 
CMM

KW 1 2017 Medium € 5.000 via 
vzw CMM

Imagoversterkende 
communicatie

Oh magazine : 
frequentie verhogen

Communicatie, ism 
Economie & vzw 
CMM

2017 Medium NTB

Imagoversterkende 
communicatie

Coherentie over ver-
schillende dragers 
en diensten (struc-
tuur)

Communicatie, ism 
Economie & toeris-
me

S1 2017 Medium NTB
2017140606 
WP2 & WP4
(EFRO)

Imagoversterkende 
communicatie

Online aanwezig-
heid verhogen : 
Google, facebook, 
instagram,..

Economie & vzw 
CMM

2017 Hoog € 2.000 + € 
10.000 via 
CMM

Imagoversterkende 
communicatie

Website www.insint-
niklaas.be optimali-
seren

Vzw CMM ism 
communicatie & 
toerisme

S1 2017 Medium € 7.000 via 
CMM

Imagoversterkende 
communicatie

Maandelijkse 
nieuwsbrief naar 
handelaars

Vzw CMM Continu Medium € 7.000 via 
CMM

Imagoversterkende 
communicatie

Alternatief voor 
handelaarspagina: 
intranet voor hande-
laars

Vzw CMM S1 2017 Hoog € 7.000 via 
CMM

Imagoversterkende 
communicatie

Opstellen van pro-
momateriaal naar 
potentiële inves-
teerders en starters

Economie & vzw 
CMM, ism communi-
catie

KW2 2017 Hoog € 5.000 via 
CMM

Dienstverlening 
naar ondernemers 
verbeteren

Ondernemersloket 
lanceren

Economie & ICT KW 4 2017 Hoog NTB 
2017140606
WP2 & WP4
(EFRO)

Activering 
handelaars

Eigenaarsoverleg 
opzetten

Economie & vzw 
CMM

Continu Medium € 4.500 via 
CMM

6 De lokale handelaars ‘samen’ op de kaart zetten 
 dankzij een sterk merk: Oh, kom maar eens… 

Stadskernversterkende communicatie kan onderverdeeld worden per doelgroep : (1) bezoekers, 
(2) ondernemers/investeerders en (3) eigenaars. Bij een degelijk communicatieplan zijn een 
aantal randvoorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld dringend ingezet worden op CRM, in deze 
context de afkorting van ‘Citizen relationship management’. Een tweede randvoorwaarde is een 
overkoepelende visie op de USP’s van Sint-Niklaas. Een derde randvoorwaarde is de beschik-
baarheid van middelen (tijd en geld) om voldoende en gericht te kunnen communiceren. Een 
laatste randvoorwaarde is dat we bewust moeten zijn van onze communicatiekeuzes: nieuwe 
platformen of communicatiemiddelen opzetten is gemakkelijk. Ze onderhouden en levendig 
houden is de grootste uitdaging. 

6.1. Bezoekers

Het merk ‘Oh, kom maar eens…’ werd anderhalf jaar geleden op de kaart gezet in samenspraak met verschillende 
stakeholders. Het merk staat voor verrassen en vernieuwen en maakt de link naar één van de stads-USP: Stad van 
de Sint. Het Oh-merk is een sterk merk dat we meer moeten gebruiken en uitspelen. 

We blijven inzetten op imago-versterkende communicatie via verschillende digitale en niet-digitale kanalen. Een 
gezonde 360° communicatiemix moet ervoor zorgen dat we een breed publiek aanspreken. We hebben oneindig 
veel kanalen en dragers ter beschikking om onze boodschappen te laten doorstromen. Cruciaal is om coherent 
te zijn, om boodschappen te prioritiseren en te herhalen. In samenspraak met de communicatiedienst maken 
we een kwartaal- of jaarpromotieplan op, kwestie van de communicatie op een coherente en kosten efficiënte 
manier aan te pakken. 

We willen ook een duidelijke en herkenbare structuur om te communiceren naar bezoekers van de stadskern. 
Deze structuur moet coherent zijn over de verschillende dragers heen (Website, kiosken, getrouwheidsplatform, 
…) . Vandaag bestaan er verschillende websites die gelijkaardige inhoud weergeven en gelijkaardige doelgroepen 
targetten. Met de herziening van www.sint-niklaas.be willen we naar een gelijkaardige websitestructuur evolue-
ren voor inwoners, bezoekers of toeristen.

Naast de website, de facebookpagina en ad hoc media voor evenementen, verspreiden we ook het Oh-Magazine. 
Het Oh-Magazine is een veel gelezen magazine dat de ondernemers uit de stadskern op een kwalitatieve manier 
in de kijker wil zetten. Van alle communicatiemiddelen die we tot nu toe gebruiken, is het Oh Magazine het mid-
del waarop we de meeste reacties krijgen. Idealiter verhogen we de frequentie van 3 naar maximum 6 nummers 
per jaar.  Het is ook de enige papieren dragen van de stad die buiten de gemeentegrenzen verspreid wordt. 

Tot slot is het belangrijk om Sint-Niklaas en haar ondernemers in de kijker te zetten via andere kanalen die niet 
onmiddellijk aan de stad gelinkt worden. Horecamagazine, TV reeksen of andere media zijn mogelijke middelen 
die ingezet kunnen worden om Sint-Niklaas, ook buiten de stad, op een positieve manier in beeld te brengen.

 
6.2. Ondernemers en/of investeerders

Op lange termijn wordt het ondernemersportaal (www.sint-niklaas.be/ondernemers) dé plaats waar interactie en 
communicatie tussen de stad en de ondernemers zal plaats vinden. Een ondernemersportaal alleen zal echter 
niet volstaan als communicatiemiddel. Naast de maandelijkse Oh-Nieuwsbrieven is het belangrijk om gemak-
kelijk en snel een aantal boodschappen te delen, zonder daarbij te vervallen in mail spamming of complexe 
inlogprocedures. 

De handelaarspagina, die vandaag bestaat op www.insintniklaas.be is een eerste aanzet, maar is nog te weinig 
bezocht én zou in principe alleen open mogen staan voor handelaars. Met de implementatie van een overkoepelend 

* Witboek voor bestuursperiode 2013-2018: krachtlijnen voor veranderingen en continuïteit
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8 Aanpak en manier van werken

Naast de opmaak van een visie en een plan is het zeker ook aan te raden om even stil te staan hoe  we dit plan 
samen uitwerken en implementeren. We willen (1) meer overleg en activering t (2) de komende jaren structureel 
investeren, (3) duurzaam ondernemen inbakken in de manier van werken, en ten slotte (4) falen en succes op een 
structurele manier monitoren.

8.1. Activering, overleg, netwerking 

Als stad moedigen we ondernemers aan om samen te werken en actief mee te denken met de stad. Structureel 
overleg kan hierbij helpen. Naar het voorbeeld van horecaoverleg komen we maandelijks samen met de han-
delaars. We hebben er bewust voor gekozen om het handelaarsoverleg en het horeca-overleg apart te houden, 
omdat er veel specifieke sectorgerichte onderwerpen aan bod blijven komen. De centrummanager en de horeca-
coach maken de brug tussen beiden. 

Tijdens dit overleg faciliteren we kennisuitwisseling, creëren we draagvlak voor beleidskeuzes, bespreken we 
operationele onderwerpen en moedigen we publiek-private synergieën aan. Dankzij het overleg hopen we ook 
dat ondernemers elkaar beter leren kennen en dat er een zeker vorm van solidariteit en wederzijds begrip groeit. 
Pas in een dergelijke klimaat zien constructieve initiatieven tussen ondernemers het licht. Pas dan zullen we kun-
nen spreken van échte activering van ondernemers. De ondernemers kiezen zélf kiezen, in functie van de agenda, 
of ze al dan niet wensen deel te nemen aan het overleg. We verwachten van de deelnemers dat ze een actieve en 
constructieve rol opnemen tijdens het overleg en in het uitvoeren van de actiepunten. 

De uitkomst van de discussies en gesprekken tijdens het handelaarsoverleg wordt meegenomen naar de stad, 
voor beleidsbeslissingen en concrete actiepunten, maar tegelijkertijd ook naar het Dagelijks Bestuur en de Raad 
van Bestuur van de vzw Centrummanagement, die als uitvoerings-en investeringsmiddel fungeert in deze con-
text. Het handelaarsoverleg vormt zo ‘dé stem van de handelaars’. 

Naast overleg en activering willen we ook inzetten op netwerking. We organiseren 4 keer per jaar een netwerk-
drink om handelaars en horeca-uitbaters uit de stadskern samen te brengen. Tijdens deze drink delen we een 
aantal sleutelboodschappen en houden we vooral vinger aan de pols met wat leeft bij de ondernemers. 

8.2. Structureel investeren

Als we op korte – en middellange termijn een nieuwe dynamiek willen creëren en onszelf willen positioneren als 
belevingsstad, dan zijn structurele investeringen nodig. Uit de voorafgaande hoofdstukken blijkt dat investeren 
in bezoekersfaciliteiten noodzakelijk is. Voor de digitale kiosken is ook een ruim investeringsbudget voorzien. 
Om te voldoen aan de wensen inzake orde, netheid en handhaving moeten de nodige middelen vrij gemaakt 
worden.

Maar ook hier geldt dat lokale ondernemers en eigenaars mee verantwoordelijk zijn om structureel te investeren. 
Hoewel hun aandeel in het huidige werkingsbudget beperkt is, blijft het een pure wiskundige waarheid, dat we 
met méér leden, méér budgetten hebben en dus meer draagkracht en mogelijkheden. Naast vzw lidgelden zal 
er op bepaalde vlakken ook een extra investering van ondernemers en eigenaars gevraagd worden. We denken 
hierbij aan het getrouwheidssysteem, private afvalinitiatieven, belevingsinitiatieven, renovatie of verhuis. 

In veel steden betalen handelaars verplicht een promotaks. Het idee achter de promotaks is dat alle handelaars 
mee betalen en dat er dus geen sprake is van niet-betalende handelaars die mee profiteren van de investeringen 
en inspanningen van de betalende handelaars. Hoewel we deze visie begrijpen, kiezen we ervoor om in Sint-Ni-
klaas de komende jaren geen promotaks in te voeren. We geloven, op dit moment, nog steeds in vrijblijvend 
lidmaatschap van de vzw Centrummanagement. Het is aan het bestuur van de vzw om de aantrekkelijkheid van 
het lidmaatschap te verhogen om op die manier meer leden te werven. We willen dat handelaars bewust kiezen 
om solidair bij te dragen. We denken dat een verplichte taks niet alleen voor een uiterst negatieve perceptie zou 
zorgen, maar dat ze bovendien ook heel wat verwachtingen zou crëeren, die mogelijks niet altijd ingevuld kunnen 
worden. 

7 Ondersteuning voor alle Sint-Niklase detailhandel, 
  ook buiten het focusgebied

De stad wil buurtwinkels en handel in de deelgemeenten promoten door positieve acties. De winkels in Belsele, 
Sinaai, Nieuwkerken-Waas en Puivelde staan vooral in voor de lokale bediening van de deelgemeente. 

Het is belangrijk dat handelaars uit de deelgemeenten actiever betrokken zijn bij de initiatieven van het cen-
trummanagement, in de eerste plaats via voldoende informatie over het reilen en zeilen van de vzw Centrumma-
nagement, via Nieuwsbrieven of netwerk evenementen. Daarnaast ook door hen te betrekken bij de evenementen 
die het Centrummanagement organiseert. Niet door een ‘copy-paste’ te doen van wat leeft in de stadskern, maar 
wél door mogelijkheden te zoeken om hen mee te laten surfen op de communicatiegolf rond de evenementen.  
Op deze manier kunnen we versterkend samenwerken. 

Een andere vorm van versterkend samenwerken vinden we in het getrouwheidssysteem. Omdat handelaars uit 
de dorpskernen exact dezelfde klant bedienen dan de handelaars uit de stadkern, kunnen zij perfect mee stads-
punten uitreiken. Hoe meer handelaars er immers op het platform zitten hoe relevanter en rijker het wordt, voor 
alle partijen. Door de achterliggende voordelen op een intelligente manier te gaan inzetten, blijft het hoofddoel 
van kernversterking gewaarborgd. 

We ondersteunen deelgemeenten ook projectmatig: financiële, logistieke of administratieve ondersteuning wordt 
gegeven bij evenementen, initiatieven, wegenwerken, etc.

Ten slotte, is er een synergie te vinden met de deelgemeenten, in het uitwisselen van kennis en ervaring, in 
verschillende richtingen: van de stad naar de deelgemeenten, van de deelgemeenten naar de stad en onderling 
tussen de verschillende deelgemeenten. Het is niet aan te raden om deelgemeenten te betrekken bij het maan-
delijks handelaarsoverleg, maar ad hoc overleg, minstens een aantal keer per jaar, is wel aangewezen.

 Overzicht acties: 
 Ondersteuning voor alle Sint-Niklase detailhandelaars, ook buiten het focusgebied 

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Betrekken 
deelgemeenten

Minimaal 2 overleg-
momenten per jaar 
voorzien

Economie & vzw 
CMM

2017 Medium € 5.000
2017141043

Betrekken 
deelgemeenten

nformatiestroom 
naar deelgemeenten 
optimaliseren via 
Nieuwsbrief

Economie & vzw 
CMM

KW1 2017 Medium NVT

Betrekken 
deelgemeenten

Versterkend samen-
werken op het vlak 
van evenementen 
en initiatieven

Economie & vzw 
CMM

Continu Medium € 30.000 via 
vzw CMM 
voor hande-
laarsinitia-
tieven

Betrekken 
deelgemeenten

Ad Hoc ondersteu-
ning bieden (bv bij 
werken)

Economie & vzw 
CMM

Ad hoc Medium € 5.000
2017141043

Betrekken 
deelgemeenten

Getrouwheid-
systeem lanceren 

Economie & vzw 
CMM

KW2 2017 Hoog € 17.500 via 
vzw CMM

* Witboek voor bestuursperiode 2013-2018: krachtlijnen voor veranderingen en continuïteit
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  Overzicht acties: Aanpak en manier van werken

Doelstelling Actie Verantwoordelijke Timing Prioriteit Budget

Activering van 
handelaars

Handelaarsoverleg en 
communicatie

Vzw CMM Maandelijks Hoog € 3.000 via 
vzw CMM

Activering van 
handelaars

Link maken tussen 
horeca en handel 
via aanwezigheid in 
horecaoverleg

Vzw CMM Maandelijks Hoog NVT

Beleving verhogen Reserves structureel 
investeren in bezoe-
kersfaciliteiten 

Vzw CMM Continu Hoog € 10.000 via 
vzw CMM

Winkelleegstand 
beperken

Energiecoachings-
traject opstarten en 
evalueren

Economie & Duur-
zaamheid

KW2 2017 Medium € 12.500
2017150531

Stadskern bereik-
baar en leefbaar 
houden

Logistieke stromen 
optimaliseren

Duurzaamheid, ism 
Economie & vzw 
CMM

2018 Hoog NTB

Monitoring Dashboard opmaken 
om maandelijkse 
evolutie van sleu-
telparameters op te 
volgen

Economie & vzw 
CMM

KW3 2017 Hoog NTB

Monitoring Systeem voor struc-
turele passantentel-
ling opstarten

Economie, ism ander 
administratriedien-
sten

KW3 2017 Hoog € 7.000
NTB

 

8.3. Duurzaam ondernemen

Als we een (middel-) lange termijn blik werpen op ondernemen, kunnen we niet anders dan spreken over duur-
zaam ondernemen. Niet alleen in het Witboek* en het Klimaatplan van de stad komt dit onderwerp naar voor, 
maar in de praktijk zetten tal van ondernemingen reeds in op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

De stad wil de stad energiebesparende ingrepen aan bestaande handelspanden stimuleren. We geloven dat een 
energiecoachingstraject kan helpen. We  azen op en reductie van het gemiddeld energieverbruik van alle han-
delszaken met 5% tegen 2020. Dit voornamelijk door relevante monitoring en optimalisatie technieken. Naast 
begeleidingstrajecten, kunnen we ook kijken of we in de criteria voor steunmaatregelen, geen extra duurzaam-
heidscriteria kunnen implementeren (bijvoorbeeld bij de renovatiepremie, isolatiepremie).  Ook het pro-actief 
delen van informatie rond duurzaam ondernemen en renoveren, tijdens de startergesprekken of op het digitaal 
ondernemersloket, lijken ons no-brainers, die snel te implementeren zijn.  

Minder snel te implementeren, is het herdenken van de goederenstromen in en uit onze stad. Dit is al heel wat 
minder evident, want hier raken we aan de geëikte bedrijfsprocessen van de ondernemer. We denken hierbij aan 
‘City Depots’, locaties aan de rand van de stad waar leveranciers goederen lossen. De goederen worden daarna, 
gezamenlijk, via duurzaam transport, naar de stadskern gebracht OF ze blijven daar ter plaatse, en worden van 
daaruit onmiddellijk bij de klant thuis bezorgd (zie ook ‘handenvrij winkelen’, eerder in dit document). Dit vermijdt 
dat dagelijks 20 vrachtwagen de binnenstand in moeten om te laden en lossen en genereert niet alleen minder 
CO² uitstoot, maar komt ook ten goede aan de leefbaarheid van de kern. Bovendien wordt er minder oppervlakte 
gebruikt voor logistieke doeleinden en zal deze winkeloppervlakte méér gebruikt om een belevingswaarde te 
brengen, wat alleen maar aanleunt bij de visie van het focusgebied. 

8.4. Structureel monitoren van succes en falen

Meten is weten. Zeker in de retail  In een sector die zo snel verandert, komt het erop aan om te proberen, te 
evalueren en snel bij te sturen waar nodig. Nochtans hebben we op stedelijk niveau bitter weinig ervaring met 
monitoring. Verschillende middelen om te meten staan vandaag nog in hun kinderschoenen. Daarom moeten wij 
als stad een dashboard creëren dat we structureel gaan opvolgen. Gegevens over de passantenstroom, de visits 
op de website, over het gebruik van de Wifi, over het gebruik van centrumparkings, loopstromen, het aantal leden 
van vzw Centrummanagment, de leegstand evolutie en tal van andere parameters om de vinger aan de pols te 
houden en de ‘return on investment (ROI)’ van een initiatief of evenement te kunnen objectiveren. 

Het opzet van een dergelijk dashboard mag niet als doel hebben onze stad te gaan vergelijken met andere ste-
den. Wél heeft het zin om te kijken naar de evolutie van de parameters en er verklaringen en interpretatie aan te 
koppelen. De implementatie van een dashboard gaat trouwens vaak gepaard met het installeren van recurrente 
evaluatiemomenten. Eén van de cruciale data is alle informatie over passantentelling. Er bestaan voldoende sys-
temen op de markt die continue monitoring van passanten aanbieden, met een accuraatheid van minimum 95%. 
Dergelijke systemen zijn niet alleen voor de dienst Economie een meerwaarde, maar ook voor toerisme, evene-
menten, mobiliteit en zelfs communicatie. We pleiten er dan ook voor een gezamenlijk initiatief. 

* Witboek voor bestuursperiode 2013-2018: krachtlijnen voor veranderingen en continuïteit
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Bijlage 1. Overzicht bestaande studies rond kernversterking in Sint-Niklaas

 • Visierapport BRO/Grontmij studie : toekomstvisie voor de Stationsstraat als drager van het 
  kernwinkelgebied. 
 • WES Studie (’12-’13): Operationalisering van het marketingplan van de Stationsstraat te  
  Sint-Niklaas. 
 • WES Studie 2011: een nieuw kloppend winkelhart voor Sint-Niklaas.
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Bijlage 2. Overzicht overleg- en adviesmomenten

 • Kennismakingsgesprekken tussen Centrummanager en meer dan >100 handelaars in de 
  stadskern (Augustus-September 2016)
 • Delen sleutelboodschappen van het detailhandelsplan in handelaarsoverleg van november 2016. 
 • Zoom op specifieke actiepunten uit het plan, tijdens het handelaarsoverleg in december 2016, 
  januari 2017 en februari 2017.
 • Delen van sleutelboodschappen van het detailhandelsplan in het horecaoverleg van 
  november 2016. 
 • Informeel aftoesten van boodschappen tijdens netwerkevenementen, zoals ‘Avond van de 
  Economie’, ‘Avond van de lokale horeca’ of netwerkdrinks. 
 • Delen van sleutelboodschappen van het plan tijdens Unizo bestuursvergadering in oktober 2016.
 • Plaatsbezoek Roeselare (November 2017), voor benchmarking op het vlak van detailhandelsbeleid. 
 • Plaatsbezoek Poperinge (November 2017), voor benchmarking op het vlak van detailhandelsbeleid. 
 • Plaatsbezoek Kortrijk (Maart 2015) , voor benchmarking op het vlak van detailhandelsbeleid.
 • Plaatsbezoek Mechelen, voor benchmarking op het vlak van detailhandelsbeleid. 
 • Formeel overlegmoment met handelvertegenwoordigers van deelgemeenten in januari 2017. 
 • Validatie van de sleutelboodschappen door de Raad van Bestuur vzw CMM in november 2016 en
   de Algemene Vergadering in januari 2017. 
 • Tientallen afzonderlijke overlegmomenten met de Sint-NIklase in oktober en november 2016. 
 • Eén overkoepelend overlegmoment met de administratie, in november 2016. 
 • Een vijftal dieptegesprekken met grote Sint-Niklase ondernemers in februari 2017. 
 • Marktverkenning via verschillende kennismakingsgesprekken met potentiële partners 
  (Retail Factory, Joyn, Bringme, …) 
 • Delen van sleutelboodschappen tijdens Commissie van Schepen Hanssens eind oktober 2016. 
 •  Tientallen handelaars
 

Bijlage 3. Leegstandsevolutie Sint-Niklaas : stadsmonitor
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Bijlage 4. Missie & doelstelling vzw Centrummanagement  Bijlage 5. RUP Kernwinkelgebied

Doelstelling:

• Het tot stand brengen van een integrale 
kwaliteitsverbetering van het product “ stads –en  
handelskern van Sint-Niklaas- Centrum “ ten behoeve 
van haar profielversterking als attractief en veelzijdig 
( koop)centrum, het vergroten van haar aantrekkings –en 
concurrentiekracht, het bevorderen van de 
handelsactiviteiten in Sint-Niklaas Centrum, van 
informatievoorzieningen voor bezoekers, handelaars en 
inwoners van Sint-Niklaas Centrum, en van haar 
leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid;

26-09-2013Algemene Vergadering Centrummanagement Sint-Niklaas vzw
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 Bijlage 6. Digitale infokiosken: opzet  Bijlage 7. Wat kost het eerste uur parkeren in een parkeergarage in het centrum ? 

Bezoeker begeleiden in belevingskeuzes 
Coherente ervaring en communicatie

Digitale zelfbedieningskiosken, waar de bezoeker terecht kan 
voor (1) informatie, (2)interactie en (3)intimiteit

INFORMATIE 
aanbod  - bereikbaarheid – faciliteiten – 
evenementen – nieuws  -  …

INTERACTIE 
print  cadeaukaart – fiets huren – Bezoek op 
maat - …

INTIMITEIT 
saldo getrouwheid – CRM – Inschrijving 
nieuwsbrief – voor jou in de kijker - …

Touchscreen – camera – betaling – print – 
toegankelijk – veilig – robuust – integratie - …
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Bijlage 8. Criteria steun handelaarsinitiatieven

 • Initiatief/evenement wordt gedragen door meerdere lokale ondernemers (Minimum 3) 
 • De initiatiefnemers zijn lid van de vzw Centrummanagement 
 • Het initiatief/evenement sluit aan bij de visie van het strategisch beleidsplan voor horeca en  
  detailhandel in Sint-Niklaas 
 • Het initiatief/evenement draagt bij aan het imago van Sint-Niklaas als belevingsstad (winkelen,  
  genieten, overnachten, eten, drinken,..). Het spoort mensen aan, op kort of middellange termijn,  
  om in Sint-Niklaas te komen genieten. 
 • Initiatief/evenement doet beroep op lokale handelaars voor producten (eten, drank,..) of diensten  
  (marketing, inrichting, etc) 
 • Het initiatief/evenement wordt niet louter gefinancierd door de bijdrage van CMM. Er is minimum  
  een evenredige inbreng vanuit de organisatoren. 
 • Vzw Centrummanagement komt niet tussen voor kosten van catering, maar richt de bijdrage voor 
  al naar communicatie- en/of logistieke kosten. 
 • Er is nog budget beschikbaar (binnen categorie : startende handelaars, bestaande handelaars,  
  handelaars uit deelgemeenten) 
 • De maximum toelage is €2500. 

47

Bibliografie 

 • Witboek voor bestuursperiode 2013-2018: krachtlijnen voor veranderingen en continuïteit 
 • Masterplan Publieke Ruimte
 • RUP Kernwinkelgebied, inclusief toelichtingsnota
 • Ruimtelijk structuurplan
 • Visierapport BRO/Grontmij studie : toekomstvisie voor de Stationsstraat als drager van het kernwinkelgebied. 
 • WES Studie (’12-’13): Operationalisering van het marketingplan van de Stationsstraat te Sint-Niklaas. 
 • WES Studie 2011: een nieuw kloppend winkelhart voor Sint-Niklaas. 
 • VVSG : Presentatie Algemene Overlegtafel Economie (2016). 
 • Strategisch Commercieel  Plan , een leidraad voor lokale besturen (AOI)
 • Ruimte voor bedrijvigheid, een leidraad voor lokale besturen (AOI)
 • Commerciële situatieschets ‘Commerciële inspiratie’
 • Feitenfiche Sint-Niklaas ( Januari 2015)
 • Winkelkern 2.0 :  de bedrijvige kern – Van handelskernen naar ondernemende kernen
 • Stadsmonitor 2014 :  een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse Steden
 • Horecabeleidsplan Sint-Niklaas
 • Klimaatplan
 • Strategisch Plan Toerisme (in opbouw)
 • Leefbare en bruisende kernen, beleidsdocument vanuit partijleiding NVA. 
 • Startnota “Winkelen in Vlaanderen” – Vlaamse Regering
 • Thematisch overlegtafel detailhandel (November + Januari)
 • Handboek ‘kernversterkend winkelbeleid’ (in opbouw, digitaal)
 • Presentatie VLAIO over IHB: Integraal Handelsvestigingsbeleid
 • Idea : presentatie RvB – werkgebieden vzw CMM
 • Guidea – werkpunten horeca (gedeelteijk ook toepasbaar op handel)
 • EFRO dossiers
 • Leegstand
 • Smart Cities
 • Ad Hoc Lectuur
 • Vastgoed : Winkelgebied Sint-Niklaas uitgelicht
 • Retail Update: Vier vastgoedspecialisten over winkelleegstand : “Verschuivingen in de markt”
 • Dossier winkelvastgoed: vier Vlaamse Steden over hun centrummanagement: “Actieplannen voor de binnenstad”
 • Dossier vastgoed : Vier Belgische steden onder de loep – “Zo pakken wij de leegloop in onze 
  kernwinkelgebieden aan”
 • Interview Gerard Zandbergen ( Locaturs) : welke keuze’s maakt de overheid?
 • Retail Update : winkels in de stadscentra en periferie – Belangrijk om het hele plaatje te zien
 • Retail Advisor (11-5-16): over samenwerking en overleg
 • Retail Dossier : Bill Grimsey over stadskernvernieuwing : pak eerst de stad aan , dan de retailers.
 • Shopping Tomorrow – Expertgroep: future retail city centre 2030: Hoe ziet het stedelijk winkelgebied van de 
  toekomst eruit ? 
 • Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk
 • Case Lab van Troje (Gent)
 • Tomorrowlab : cityscan stad Sint-Niklaas (2016) 
 • VVSG : Leidraad voor de dienst Economie en de dienstverlening aan ondernemers
 • VVSG : Startersbrochure Horeca
 • VVSG : Drankvergunningen
 • VVSG : Openingsuren en nachtwinkels – veel gestelde vragen
 • VVSG : Gemeentelijke cadeaucheques van A tot Z
 • VVSG: organisatie van kermissen – veel gestelde vragen
 • VVSG: Handboek gemeentelijk economisch beleid : It’s the local economy, stupid!
 • E-zine VVSG
 • Retail Detail – Newsletter
 • Innovatieve retail – Uw klant wil iets beleven  - Kim Mampaey. 
 • Mobiliteitsplan



48

La
yo

ut
 w

w
w

.s
ar

ah
va

no
ss

el
ae

r.b
e


