
Ondernemen in Sint-Niklaas? 
Daar zit wat in!
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Introductie - Een aantrekkelijke stad voor ondernemers

Beste ondernemer, 
Beste investeerder,

Midden in het Waasland, helemaal centraal tussen Antwerpen, Gent en Brussel, ligt Sint-Niklaas. Met 
een lange geschiedenis van handel en nijverheid, blijft de stad al 800 jaar overeind. Dit dankzij een 
uitstekende bereikbaarheid met auto of openbaar vervoer en een actief verkeersbeleid, maar ook door 
een niet aflatende bereidheid om alles in vraag te blijven stellen en wanneer nodig aan te passen aan 
de noden van de tijd. 

Vandaag voert de stad Sint-Niklaas een actief stimuleringsbeleid voor en met bedrijven, ondernemers, 
middenstanders en horeca-uitbaters. Getuige daarvan de talloze projecten, initiatieven en niet in het 
minst ook de beduidende kernversterkende premies. Ontdek in deze brochure welke troeven  
Sint-Niklaas te bieden heeft. 

Carl Hanssens, schepen van Economie       Nele De Klerck, centrummanager
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1. Groeiende stad

Sint Niklaas is als hoofdstad van het Waasland vergelijkbaar met steden als Kortrijk, Oostende en 
Hasselt. Het aantal inwoners groeit er proportioneel sneller dan in de rest van de regio. De jonge 
bevolking is hier niet vreemd aan en biedt ook voor de toekomst een groot groeipotentieel. Met een 
welvaartsindex die ondanks de economische druk al vele jaren constant blijft, geeft het merendeel van 
de Sint-Niklazenaars aan erg tevreden te zijn over hun stad.

  » Inwoners Waasland: 265.000 - prognose 2020: 273.000

  » Inwoners Sint-Niklaas: 75.984 - prognose 2030: 79.452*

  » Potentieel voor de detailhandel: 356.000 mensen - prognose 2020: 361.000

  » Welvaartsindex: 94,39 - idem 2008 in economisch moeilijke tijden

  » 28% is jonger dan 20 t.o.v. 22% in de rest van Vlaanderen

  » 2,32 inwoners per gezin t.o.v. 2,22 in de rest van Vlaanderen 

* Gelet op het feit dat huidige bevolkingscijfers de officiële prognoses voor 2017 ruimschoots overschreiden, lijkt het in een 
officieuze prognose voor 2030 realistisch dat de kaap van 80.000 inwoners in ruime mate behaald zal worden.
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2. Stad met ambitie

De kaarten liggen goed voor onze stad. Maar dat betekent niet dat we de zaken op hun beloop 
laten. Succes moet je afdwingen, elke dag opnieuw. Daarom liggen er sterke visies op tafel en 
staan er voortdurend heel wat projecten in de steigers zodat de succesbarometer van Sint-Niklaas 
onafgebroken op mooi weer staat.

Op het vlak van stadsontwikkeling wordt met de goedkeuring en toepassing van het lobbenstadmodel 
de basis gelegd om de stad te laten evolueren naar een leefbare en duurzame stad. In de lobbenstad 
wordt de stadskern uitgebreid volgens een radiale structuur van compacte stadslobben met 
daartussen een netwerk van blauwgroene vingers. Deze hebben een belangrijke functie op vlak van 
recreatie, duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en -infiltratie, (stads)landbouw, verkoeling en 
ventilatie met gezonde lucht. Het concept wordt als langetermijnvisie geïmplementeerd in de nieuwe 
beleidsplannen en concrete acties worden reeds gepland.

Op het vlak van mobiliteit bundelt het wijkcirculatieplan alle ideeën en acties om de stad tegelijk 
bereikbaar, veilig én leefbaar te houden. Alle info hierover via https://wijkcirculatie.sint-niklaas.be/

Stadskern

Compacte woonlobben

Waterbuffering en -infiltratie

Fietsroute

Spoorweg

Specifieke functies zoals recreatie, 

duurzaam vervoer, (stads)landbouw, 

biodiversiteit, etc.
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Voor detailhandel en horeca liggen er uiteraard ook heel wat interessante ideeën en uitdagingen op 
tafel. In 2015 pakte de stad als één van de eerste steden en gemeenten uit met een horecabeleidsplan.  
In maart 2017 keurde de gemeenteraad het detailhandelsplan goed. Beide documenten zijn vlot 
leesbare documenten, opgesteld in samenspraak met tal van ondernemers, waarin we de visie en 
concrete acties voor de komende drie jaar uit de doeken doen.    

“Het retailaanbod in de stadskern moet complementair zijn aan dat van het Waasland Shopping 
Center. Er wordt dan ook gekeken naar een gezonde mix van enerzijds kwaliteitswinkels met een hoog 
servicegehalte, winkels met regionale en bovenregionale bekendheid en anderzijds detailhandel en 
ketens. De gewenste verhouding tussen speciaalzaken en ketens is ingeschat op 60-40.”

Uit het detailhandelsplan van Sint-Niklaas. 

“We streven naar een ondernemende kern waarin handel, 
beleving en ondernemerschap in de brede zin een plaats 
krijgen in een compacte stadskern.  Een bedrijvige kern met 
een relevante mix van ondernemers creëer je niet van vandaag 
op morgen. Vandaar ook dat veel korte, maar ook middellange 
termijnacties toegespitst zijn op detailhandel en horeca.”

Carl Hanssens 
Schepen van Economie 

“Met een te veel aan beschikbare winkelvloeroppervlakte 
kunnen we niet anders dan de winkelkern strikt afbakenen.  
In dit focusgebied willen we proactief een aantal maatregelen 
nemen om het ondernemerschap extra aan te moedigen. 
Premies en winkelevenementen zijn er twee van.”

 
Nele De Klerck 
Centrummanager

1

Handel, beleving 
en ondernemerschap:
van visie tot actie

Detailhandelsplan 
Sint-Niklaas
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REGENTIESTRAAT, REGENTIEPLEIN, 

ZAMANSTRAAT, VERDURMESTRAAT, 

ANKERSTRAAT

HOUTBRIEL, SINT-NICOLAASPLEIN

STATIONSPLEIN

STATIONSSTRAAT

GROTE MARKT

NIEUWSTRAAT

HEYMANPLEIN

Maar niet alleen het divers aanbod in een compact focusgebied trekt bezoekers naar onze stad.  
Sint-Niklaas is ook de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de grotere regio.  
In 2015 noteerden we 86.375 overnachtigen in de hoofdstad van het Waasland, een groei van 123% 
sinds 2008.
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3. Ondernemende stad

Sint-Niklaas is een stad in beweging. Ondernemers voelen zich hier als een vis in het water. Zij bouwen 
hier met succes aan hun toekomst en die van de stad.

3.1. Ondernemers in Sint-Niklaas

Vandaag kent u Sint-Niklaas zeker als ballonstad of Stad van de Sint, maar mogelijks kent u  
Sint-Niklaas ook door de aanwezigheid van tal van succesvolle ondernemers: 

  » 4.664 ingeschreven ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

  » 2.852 ingeschreven detailhandelaars op het grondgebied Sint-Niklaas

  » 255 ingeschreven horecazaken op het grondgebied Sint-Niklaas

  » 1,5% méér ondernemingen dan in 2010
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3.2. Detailhandel

De totale winkelvloeroppervlakte in Sint-Niklaas bedraagt 54.309m², wat méér is dan Kortrijk, 
Mechelen, Aalst, Brugge, Genk, Leuven en Oostende.

  » 756 winkelpanden zijn ingevuld 

  » De leegstand daalde met 5,54% sinds 2014

  » Gemiddelde omzet per m² winkelvloeroppervlakte 

  » Dagelijkse goederen: € 7.150

  » Niet-dagelijkse goederen: € 2.000

  » De koopvlucht werd ingedijkt 

  » Er wordt een toenemende koopbinding vastgesteld

  » Via dagelijkse goederen: 92,5%

  » Via niet-dagelijkse goederen: 78,5%

  » Ons winkelaanbod scoort 3.63 op een schaal van 0 tot 4.5 wat hoger is dan het gemiddelde van 3.52 in de 
centrumsteden. De hoogste scores gaan hier naar:

  » Kwaliteit van de winkels

  » Bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer

  » Beperkte parkingkost

  » Toch liggen de huurprijzen voor winkelvloeroppervlakte beduidend lager dan in de omliggende grootsteden 
(€ 150 - € 200 m²)

  » Visualisatie branchemix in aantal  
panden voor Sint-Niklaas in 2017 Overige detailhandel 5,72%

Levensmiddelen (DG)* 27,32%

Persoonlijke verzorging ((DG)* 8,01%

Kleding en mode (PG)* 24,46%

Doe-het-zelf (UG)* 3,86%

Auto en fiets (UG)* 2,43%
Bruin- en witgoed (UG)* 4,43%

In en om woning (UG)* 16,03%

Vrije tijd (PG)* 4,72%

Huishoudelijke artikelen (PG)* 3,00%

Visualisatie branchemix in aantal panden voor Sint-Niklaas in 2017
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3.3. In de stadskern

  » Een bonte mix met diverse grote trekkers: H&M, JBC, Kruidvat, Hema, C&A, Action, Tarmak, Timmermans, 
Damart, Hunkemöller,…

  » Een sterke horeca: Cremerie Foubert, Kasteel Walburg, Cremerie François, ambachtelijke chocolatiers 
(Wauters, Vyverman, Bastin,…), Nova, ’t Heerenhuys, Soep&Zoet,…

  » Kwaliteitsvolle belevingswinkels: Perron 87/47, Brainfreeze Coffee & Comics, De Ruyte Kappers, Boguz, 
Tiffanys,...

  » Innovatieve nieuwkomers: King George, Arketto, Ante,...

  » De donderdagse markt als eeuwenoude publiekstrekker voor de stadskern
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Enkele handelaars aan het woord:

  » De gemiddelde bezoeker van het stadscentrum komt zo veel mogelijk te voet, met fiets of met het openbaar 
vervoer. Een bezoek duurt gemiddeld 2 uur tot een halve dag en het merendeel (80%) geeft dan ook geld uit. 
Zo’n 50% besteedt 50 tot 200 euro.

“We kozen heel bewust voor Sint-Niklaas als locatie voor ons 
creatief bureau, onze horecazaak en event hall. Sint-Niklaas is 
immers zo centraal gelegen dat verplaatsingskost en -tijd naar 
klanten tot een minimum beperkt wordt. Meer zelfs, klanten 
komen vaker naar ons, omdat ze toch op de baan zijn óf omdat 
ze tegen de richting van de files in snel aan onze deur staan.”

Nicolas Block, zaakvoerder King George

“Arketto is een combinatie van een winkel, een foodhall en een 
horecazaak. Samenwerking met andere ondernemers, lokaal en 
bovenlokaal, is de sleutel van het succes.”

 
 
 
Moreno Adriaenssens, zaakvoerder Arketto

Hoe lang bent u van plan om vandaag in de stad te bijven? 

Minder dan een uur
1 à 2 uur
Een halve dag
Langer dan een halve dag
Weet niet/ geen antwoord

33,3%

33,3%
19,8%

8,5%

*Enquete van stad Sint-Niklaas

Hoe bent u vandaag naar de stad gekomen?

22,1%

31,5%
24,3%

14,4%

Te voet
Met de fiets
Met de bus
Met de trein
Met de auto

*Enquete van stad Sint-Niklaas
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4. Bereikbare stad

Eén van de grote troeven van onze stad is haar bereikbaarheid, wat ook blijkt uit diverse 
tevredenheidsenquêtes. Centraal gelegen in de ‘Vlaamse Ruit’ tussen Antwerpen, Gent en Brussel is 
Sint-Niklaas makkelijk bereikbaar via de E17, N16 en N70. Ook met trein, bus en fiets is een bezoek aan 
het centrum een eitje. Wie met de auto komt, kan verrassend betaalbaar parkeren op wandelafstand 
van de winkels.

4.1. Zonder wagen scoort best

Meer dan 70% van de gemiddelde stadskernbezoekers komt met de fiets, te voet of met het openbaar 
vervoer. We beschikken dan ook over een compleet vernieuwd en goed uitgebouwd NMBS-station in 
het hartje van de stad. 

Uiteraard is ook de fietssnelweg Antwerpen-Gent die Sint-Niklaas doorkruist hier niet vreemd aan.  
Die wordt bovendien naarstig verder geoptimaliseerd, en ook relevante en veilige fietsenberging krijgt 
de nodige aandacht.

Eén en ander wordt bevestigd in de stadsmonitor, waar Sint-Niklaas voor vervoer met de fiets hoger 
scoort dan het gemiddelde van de 13 steden. Onderzoek van Acerta toont ook aan dat Sint-Niklaas 
koploper is voor wat betreft het woon-werkverkeer met de fiets: niet enkel bezoekers maar ook wie in 
de stad woont en werkt, neemt steeds vaker de fiets. Met maar liefst één op drie die regelmatig naar 
het werk fietst, zijn we de beste van de klas. Sint-Niklaas is een echte fietsstad!
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4.2. Voor wie toch met de wagen komt

Wie toch met de auto Sint-Niklaas bezoekt, kan deze kwijt in 
één van de 7 centrumparkings (zie tekening), met niet minder 
dan 1.675 parkeerplaatsen. Het parkeertarief van € 0,9 voor het 
eerste uur is goedkoper dan dat van alle andere centrumsteden. 
De winkels bevinden zich bovendien maximaal op 400m van 
een parking. En er is nog meer.

  » Groene stroken voor kort parkeren of winkelparkeren (30min 
gratis)

  » SMS - en ticketloos parkeersysteem via de app 4411

  » Wie koopt of verbruikt bij onze ondernemers kan parkeertijd 
opsparen via een eenvoudig getrouwheidssysteem.

  » Scooters voor mindervaliden staan gratis ter beschikking 
(fietspunt Azalee Station)

 
4.3. Mobiliteit is het plan 

We mikken op een veilige, bereikbare en leefbare binnenstad en hebben heel wat projecten in de 
pijplijn. Want mobiliteit is primordiaal voor een mensenstad als Sint-Niklaas.  
Dit staat alvast op de rol:

  » Een uitgebreid fietsdeelsysteem met standplaatsen aan het station, aan het Waasland Shopping Center en 
aan de Grote Markt

  » Een E-bus die mensen elektrisch en geruisloos naar de autovrije stadskern brengt

  » Shop & Hop systeem waarbij klanten hun aankopen in een locker aan de parking, stadsrand, of zelfs meteen 
bij hen thuis geleverd krijgen

  » City-depots, centrale laad- en losplaatsen voor handelaars en klanten

Gelukkig kampt onze stad ook niet met de verkeersproblemen van een echte grootstad. In de luwte 
tussen de grootsteden in, en ver weg van de megafiles is Sint-Niklaas een verademing. En daar 
profiteren zowel de ondernemers als hun klanten van.

ANKERSTRAAT

ST
AT

IO
N

SS
TR

AA
THO

FS
TR

AA
T

KOKKELBEEKSTRAAT

PP

P

P

P

P

Stationsstraat
200 plaatsen 

Zwijgershoek
140 plaatsenSchouwburg

63 plaatsen

P H. Heymanplein
167 plaatsen

Kokkelbeek
76 plaatsen

GROTE MARKT
366 plaatsen

STATION
500 plaatsen

PARKLAAN
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5. Innovatieve stad

Om te overleven moet je als stad innoveren. Meegaan en openstaan voor nieuwe ideeën die je stad 
aantrekkelijker en interessanter maken. Om in te leven, om in te ondernemen, om te bezoeken.  
Ook hier streeft Sint-Niklaas ernaar om weer bij de besten van de klas te zijn. Doe ons dus maar een 
straffe uitdaging of twee. 

Dit ligt alvast op de plank:

  » Parkeren nog goedkoper via een getrouwheidssysteem bij handels- en horecazaken

  » Pioniersrol in stadsoverkoepelendbeleid rond baanwinkels

  » Innoverende bedrijven met intrigerende projecten en concepten aantrekken 

  » Retail Lab, doorgroeiwinkel voor startende en bestaande detailhandelaars

  » Comfort Store met bezoekersfaciliteiten 

  » Verdere uitrol gratis wifi

  » Interactieve kiosken om bezoekers  
doorheen de stad te gidsen

TESTEN

RETAIL LAB

HetOpzet_SintNiklaas_OhDagen_BierviltjesGratisWifi.indd   6 16/09/2016   15:10:01
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HetOpzet_SintNiklaas_OhDagen_BierviltjesGratisWifi.indd   6 16/09/2016   15:10:01
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6. Stad met publiek

6.1. Een mix van beleving, binnen een straal van 1 km rondom de Grote Markt

NMBS Station Winkelstraat Evenementenplein

Stadspark Art Deco Horecapleinen

Stadsschouwburg Concertzaal Cinemacomplex Museum
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Oh-kaart, overkoepelend getrouwheidssysteem  
om stadsvoordelen te sparen.

Kadoh-bon, waardebon inruilbaar bij meer dan 120  
lokale handels- en horecazaken.
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6.2. Stadsbeleving 2.0

Onze stad wil niet enkel praktisch en nuttig zijn. Onze stad moet je met plezier beleven. Om die 
ervaring te optimaliseren, zijn we onafgebroken in de weer. Geen idee is te gek. Want geef toe, dat zijn 
meestal de beste. Hieronder alvast een greep uit wat we al doen, en wat er op de planning staat.

  » Gratis wifi

  » Fietsverhuur

  » Fietshersteldienst

  » Oh-kaart + Kadoh-bon 

  » Interactieve digitale kiosken vanaf januari 2018

  » Comfort Store, uiterlijk vanaf begin 2018

  » Winkel- en belevingsevenementen (4x per jaar) zoals de Terrasjesdagen, OhDagen, WinterWinkelZondagen en 
het RodeLoperWeekend. 

6.3. Oh kom maar eens…

Onze stad ondersteunt haar ondernemers bovendien actief met relevante communicatie via het eigen 
Oh-merk: 

  » Ons mooi vormgegeven Oh-magazine valt meermaals per jaar in meer dan 100.000 brievenbussen binnen 
het verzorgingsgebied 

  » Onze webstek www.insintniklaas.be met inspirerende tips en info heeft momenteel zo’n 1.730 volgers  
(www.sint-niklaas.be heeft 7.200 volgers) 

  » Uiteraard roeren we ons ook op Facebook

  » De Oh-belevingsgids vindt u op  
www.insintniklaas.be/oh-magazine-oh-gids

  » Oh-kaart

  » Kadoh-bon

  » …
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7. Timmeren aan dezelfde toekomst

7.1. Evolutie van het winkellandschap van Sint-Niklaas

Als stad streven we naar een optimale invulling van alle beschikbare winkelpanden. Sint-Niklaas moet 
zich zo gauw mogelijk als winkelvriendelijke stad bevestigen en het stadscentrum klaar en duidelijk 
op de kaart zetten. Zo willen we minimum 20% van de winkels zien evolueren naar een concept store, 
en dat binnen de 3 jaar. We maken ruimte voor deel- en ruilhandel gericht op ‘knowners’ en ook  
pop-ups zijn hier meer dan thuis. Daarenboven willen we beslist ook luisteren naar de verzuchtingen 
van onze bezoekers: wat wensen of verwachten zij van een klantvriendelijke centrumstad?  
Hoe kunnen we hen zich laten thuis voelen en hoe kunnen we het winkelaanbod zo aantrekkelijk 
mogelijk maken? Hieronder alvast een aantal voorbeelden van type zaken die de handelaars en 
bezoekers graag een plaatsje zien krijgen in de stadskern: 

SupermarktCosmetica

CityBloem Houten speelgoed

Hippe kledingmerken

Biologische producten
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7.2. Locatie

Wie op zoek is naar een pand om te huren of te kopen, vindt beslist zijn gading in het rijke  
Sint-Niklase immo-aanbod. En dat geldt zowel voor handels- of bedrijfspanden als voor woonlocaties. 
Bent u in de markt voor een winkel- of bedrijfspand dan vindt u het volledige aanbod van onze 
stad op bizlocator.be. U vindt er zowel bestaande als nieuwe of recent gerenoveerde panden. En met 
gemiddelde huurprijzen voor handelspanden tussen de € 150 en € 200 per m² is Sint-Niklaas ook hier 
voordeliger dan de omliggende grootsteden. Alweer een mooie troef voor ondernemers in onze stad.
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7.3. Hoe kunnen wij uw traject ondersteunen?

Er is ons als stad heel wat aan gelegen om elke ondernemer zo goed mogelijk te begeleiden en te 
ondersteunen bij het opstarten van zijn of haar onderneming. 

En dat mag u gerust heel persoonlijk nemen, want… geen eenheidsworst voor ons. Bedrijven zijn 
mensen - net zoals een stadsbestuur dat is - en wij kennen en volgen u persoonlijk op met raad én 
daad. 

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld interessante gegevens verstrekken zoals over het gebruik van de wifi, of 
het aantal passanten bij uw zaak. Of u kunt gebruikmaken van ons eigen getrouwheidssysteem voor 
uw klanten. En dan is er natuurlijk ook nog ons toch wel heel aantrekkelijk premiestelsel.

7.3.1. Premies voor ondernemers en eigenaars

De stad Sint-Niklaas maakt, met steun van Vlaanderen, maar liefst €600.000 vrij om ondernemers in 
haar stad de komende drie jaar (2017-2019) te ondersteunen. In onze infobrochure ‘Kernversterkende 
premies’ vindt u een overzicht van de financiële ondersteuning waar uw zaak mogelijks van kan 
genieten.  
Hieronder een korte opsomming:

 
 
 

(Gevel)renovatiepremie tot max   €10.000

Starterspremie tot max    €5.000

Verhuispremie tot max    €5.000

Wonen/werken boven winkels tot max  €5.000

Herbestemmingspremie tot max   €10.000





S P A A R  M E T  D E

Alle informatie over de oh-kaart op www.insintniklaas.be

WINKELEN

ZWEMBADBEURT
30 oh-punten in te wisselen

ZWEMBADKAART
250 oh-punten in te wisselen

ZWEMBAD
ABONNEMENT

900 oh-punten in te wisselen
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7.3.2. Communicatie en samenwerking voorop in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas gaat prat op een jarenlange traditie van centrummanagement met een voltijdse 
centrummanager en horecacoach. Een constructieve samenwerking, communicatie en overleg met 
handelaars en ondernemers staan hier voorop. De volgende tools en middelen worden hiervoor 
ingeschakeld:

  » Maandelijkse nieuwsbrief

  » Maandelijks horecaoverleg

  » Maandelijks handelaarsoverleg

  » Minstens 4x per jaar organiseren we een netwerkevenement

  » Verdienstelijke ondernemers worden op de jaarlijkse Avond van de Economie in de bloemetjes gezet

  » Een interactief intranet om vlot te communiceren met onze handelaars staat in de steigers (vanaf 2018)

 
Leden van de vzw Centrummanagement worden ook financieel ondersteund bij eigen initiatieven 
(tot €2.500), op voorwaarde dat er samenwerking is met minstens 3 lokale ondernemers en de 
belevingswaarde voor de klant op de eerste plaats wordt gezet. 

7.3.3. Stadsvoordelen voor uw klanten

Als detailhandelaar of horeca-uitbater kan u instappen op het overkoepelend getrouwheidssysteem 
van de stad: de Oh-kaart. U betaalt als ondernemer een maandelijks bedrag van €15 en kan hiermee 
stadspunten uitreiken aan uw klanten. Deze punten kunnen omgeruild worden voor theaterbons, 
zwembadtickets, parkeertijd, voetbaltickets, museumtickets en tal van andere voordelen.  
Actieve spaarders maken op tijd en stond kans om mooie prijzen in de wacht te slepen.

Heel wat voordelen dus. En ons centrummanagement is maar een belletje van u verwijderd.

www.insintniklaas.be/ohkaart
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Ondernemen in Sint-Niklaas? 
Daar zit wat in!
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Contact

U ziet wat in Sint-Niklaas, u bespeurt een bijzonder potentieel voor uw project?  
Via onderstaande links vindt u nog een heleboel infovoer over onze stad. Zit u met specifieke vragen 
of heeft u bemerkingen? Contacteer dan zeker even één van de onderstaande verantwoordelijken.

  » www.sint-niklaas.be

  » www.800jaarsint-niklaas.be

  » www.insintniklaas.be 

  » www.beleefsintniklaas.be 

Carl Hanssens, schepen   +32 (0)3 778 30 17, carl.hanssens@sint-niklaas.be 

Nele De Klerck, centrummanager  +32 (0)479 59 00 42, nele.deklerck@sint-niklaas.be

Koen Dewanckel, horecacoach   +32 (0)492 58 56 68, koen.dewanckel@sint-niklaas.be

Eric Van Remortel, adviseur economie  +32 (0)3 778 30 67, eric.vanremortel@sint-niklaas.be 
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Bronnenlijst

  » Detailhandelsplan Sint-Niklaas: handel, beleving en ondernemerschap: https://www.sint-niklaas.be/
document/detailhandelsplan-0

  » Bezoekersenquête stadskern, september 2017.

  » Gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel in Sint-Niklaas (2017): https://www.sint-niklaas.be/economie/
ondernemen/gemeentelijke-feitenfiche-voor-detailhandel

  » Commerciële situatieschets ‘Commerciële inspiratie’, een opleidingstraject in samenwerking met Unizo.

  » Stadsmonitor: http://stadsmonitor.vlaanderen.be/

  » Ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas: https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/ruimtelijke-ordening/grs

  » Mobiliteitsplan: https://www.sint-niklaas.be/mobiliteitsplan

  » Kruispuntbank der Ondernemingen: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/
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www.sint-niklaas.be


