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HORECAZAAK

STAD SINT-NIKLAAS 
EN DE HORECACOACH 

HELPEN U OP WEG



Beste 
ondernemer

Fijn dat je eraan denkt om in Sint-Niklaas te ondernemen! 

Een zaak opstarten doe je niet van vandaag op morgen. Vooraleer 

je met een eigen horecazaak van start kunt gaan, dien je heel 

wat administratieve stukken en andere formaliteiten in orde te 

brengen. 

Deze brochure geeft een kort overzicht van de verscheidene 

stappen, formaliteiten en relevante contactpersonen die u op 

weg kunnen helpen bij de opstart van jouw zaak. In de brochure 

worden voornamelijk stadsproducten toegelicht, samen met 

enkele andere elementen. Het is echter geen allesomvattende 

handleiding, informeer je dus ook bij andere organisaties. 

Wil je starten met je eigen zaak, dan maakt de horecacoach 

graag tijd om met jou alle stappen te overlopen in een 

startersgesprek. 

Alvast veel succes met je zaak!

Ine Somers
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1. Je eerste stap

Je moet beschikken over een ondernemingsnummer en 
vestigingsnummer. Dit kan je aanvragen via het ondernemingsloket. 
Je vindt de in Sint-Niklaas gevestigde kantoren op: 

economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/
oprichting/ondernemingsloket/opzoeking_gemeente/Sint-Niklaas
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2. Haalbaarheid

Je dacht ongetwijfeld al veel na over de inrichting van je zaak en je 
aanbod. Maar stond je ook al stil bij wat je gaat verdienen? Niet alle 
inkomsten zijn immers pure winst. Vooraleer je echt start, controleer 
je best of je plan haalbaar is. 

Er zijn tal van interessante tools die je op weg kunnen helpen met 
het opstellen en bijsturen van je businessplan en financiële analyse. 

Meer info via: 
www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-ondernemingsplan
www.unizo.be/starters

Op de website vlaanderen.horecaforma vind je ook tal van (gratis) 
opleidingen. Een startende ondernemer weet nooit teveel! 
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3. Waar wil je 
starten? 

Fijn dat je overweegt om in Sint-Niklaas jouw zaak te starten. Zoals 
je kan zien op onze website www.ondernemeninsintniklaas.be heeft 
onze stad immers heel wat troeven. Heb je al een idee waar je jouw 
horecazaak wil vestigen? 

Stadskern
Voor de horeca wordt in de stadskern ruimtelijke clustering 
nagestreefd op vier horecapleinen: de Grote Markt, het Sint-
Nicolaasplein, de Houtbriel en het Stationsplein. Dit om de 
verscheidenheid van het aanbod en de levendigheid van het centrum 
te waarborgen. Hierbij moet voldoende aandacht besteed worden 
aan de verenigbaarheid van horecazaken met de woonfunctie en de 
winkelfunctie in het centrum. 

De deelkernen
Naar analogie met de stadskern wordt ook in de deelgemeenten 
aandacht gevestigd op de mogelijkheden tot (kern)versterkende 
samenwerking in de dorpskernen van Sinaai, Belsele, Nieuwkerken 
en Puivelde. 

Overige
Horeca buiten de stadskern of de dorpskernen kan, voornamelijk als 
het gaat om lokale bedieningszaken. 

Voor shishabars gelden er bepaalde voorwaarden omtrent de locatie 
van de zaak. Lees er alles over op www.ondernemeninsintniklaas.
be/shishabar. 
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4. Is je pand 
geschikt?  

Locatie en indeling
Bij het kiezen van een pand voor je toekomstige horecazaak, is het 
belangrijk om te kijken naar de locatie van het pand, maar ook naar 
de indeling ervan. Denk op voorhand goed na over waar je sanitair 
zal installeren, waar je vuilnis kan opbergen, waar je voorraad kan 
stockeren, of je al dan niet een terras kan plaatsen ... Het is belangrijk 
om hier vooraf bij stil te staan, zodat je later niet voor verrassingen 
komt te staan. 

Bestemming van het pand
Het pand waarin je je zaak vestigt moet stedenbouwkundig gekend 
staan als een horecapand, mét de juiste subcategorie (café, restaurant, 
snackbar, nachtclub ...). Het geheel of gedeeltelijk wijzigen van 
de bestemming van een gebouw om er horeca uit te baten, is 
steeds vergunningsplichtig. Een onderlinge wijziging tussen de 
verschillende soorten horeca (bv. café wordt restaurant) is eveneens 
onderworpen aan de vergunningsplicht. Zelfs al was er voordien 
reeds een horecazaak gevestigd, laat toch steeds de bestemming 
van het pand eerst controleren bij de afdeling vergunnen van het 
stadhuis. 

Een bestemmingswijziging aanvragen doe je via een 
omgevingsvergunning. Meer info hierover vind je verderop in deze 
brochure. 
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Brandpreventieadvies
Elke horecazaak moet beschikken over een gunstig 
brandpreventieadvies. Dit kan je aanvragen bij de 
hulpverleningszone Waasland via 03 502 09 20 of brandpreventie@
brandweerzonewaasland.be. Vermeld zeker de naam en het adres 
van de zaak, je naam, gsm-nummer en het aantal personen dat 
maximaal in je zaak aanwezig kan zijn. Je wordt dan gecontacteerd 
voor een afspraak ter plaatse. 

Let op: het afleveren van een brandpreventieadvies is niet gratis. 
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5. Omgevings-
vergunning

Indien je wil starten met een horecazaak is het belangrijk 
dat je beschikt over de juiste omgevingsvergunning. 
Omgevingsvergunningen kunnen betrekking hebben op: 

1) Stedenbouwkundige handelingen
- Bestemmingswijziging
- Interne verbouwingen met invloed op stabiliteit
- Uitbreiding van het pand
- Wijzigingen aan de voorgevel
- Publiciteit
- Aanleggen van bepaalde verhardingen (bv. bijkomende   
parkeerplaatsen)

Let op: in bepaalde gevallen is de medewerking van een architect 
vereist! 

2) Milieubepalingen
- Meldingen VLAREM klasse 3
- Vergunnngen VLAREM klasse 1 of 2

3) Kleinhandel

4) Vegetatiewijzigingen

Een omgevingsvergunning vraag je aan via het digitale loket op  
www.omgevingsloketvlaanderen.be. Indien je de aanvraag op 
papier wil indienen kan dit tegen een meerprijs van 150 EUR. Maak 
hiervoor een afspraak bij de afdeling Vergunnen van het stadhuis. 
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Je kan verschillende aanvragen voor een bepaald perceel bundelen 
in één vergunningsaanvraag. Je mag dus bijvoorbeeld een 
bestemmingswijziging, uitbreiding en gevelreclame samen in één 
aanvraag indienen. 

Opgelet: een aanvraag tot omgevingsvergunning kan tot vier 
maanden in beslag nemen. Er is geen garantie dat je aanvraag 
resulteert in het effectief verkrijgen van een vergunning. 

Twijfel je of je een vergunning moet aanvragen of heb je graag 
meer informatie? Contacteer de afdeling vergunnen en toezicht van 
de stad Sint-Niklaas via vergunningen@sint-niklaas.be of 03 778 
32 10. Wens je meteen een afspraak in te plannen, dan kan dit via 
afspraken.sint-niklaas.be. 

Voor meer info omtrent milieubepalingen kan je een kijkje nemen 
op www.milieuinfo.be/wegwijzer. 

Tip! Voor het aanvragen van een bestemmingswijziging heb je 
volgende documenten nodig: 

- inplantingsplan met aanduiding van het perceel
- grondplannen van de bestaande toestand en nieuwe toestand 
(op schaal, met afmetingen en met vermelding van de functie per 
ruimte) 
- ingevuld inlichtenformulier Hulpverleningszone Waasland 
(brandpreventieadvies)
- motivatienota (wat, hoe, waarom ...) 
- minstens drie kleurenfoto’s van het pand
- gegevens van publiciteit (plannen, afmetingen, bedrukking, 
eventuele lichtsterkte) 
- eventuele plannen van de gevel indien die gewijzigd wordt (bv. 
gevelisolatie, raamopeningen wijzigen ...). 
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6. Wil je een terras 
voor je zaak?  

Indien je een terras op het openbaar domein wenst, dan dien je een 
aanvraag in bij het team Belastingen van de stad.  Je legt hierbij 
een grondplan met de afmetingen en situering aan de horecazaak 
voor. Je betaalt een tarief per ingenomen vierkante meter, zoals 
vastgelegd in het belastingreglement. 

Neem je een terras in op het openbaar domein, dan sta jij ook in 
voor het onderhoud van deze zone. Onkruid of achtergebleven afval 
moet je dus zelf verwijderen. 

Lees zeker ook het terrasreglement grondig om te weten wat je 
al dan niet mag doen op jouw terras. Je vindt het reglement en 
info omtrent tarieven terug op www.ondernemeninsintniklaas.be/
vergunningen-en-belastingen/terrasvergunning. 

Wil je een terras aanvragen, contacteer dan team belastingen van 
de stad Sint-Niklaas, via 03 778 31 62 of gemeentebelastingen@
sint-niklaas.be. 
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7. Wil je gevel-
reclame plaatsen? 

Indien je de gevel van je zaak wenst te bekleden met gevelreclame, 
in de vorm van een vitrinesticker of gevelpaneel, moet je dit vooraf 
via het omgevingsloket aanvragen (zie ook eerder in deze brochure). 
Gevelreclame dient steeds sober te zijn en mag geen storende 
impact hebben op het straatbeeld. Aanvragen worden individueel 
beoordeeld, gezien er veel afhangt van de gevel van het gebouw. Bij 
de aanvraag moet je volgende documenten indienen: 

- inplantingsplan met aanduiding perceel en locatie van de reclame
- gevelreclame: gevelaanzichten (bestaande en nieuwe toestand)
- reclametotem: grondplannen (bestaande en nieuwe toestand)
- duidelijke plannen van de reclame: kleur, afmeting, lichtsterkte...
- minstens 3 kleurenfoto’s van waar de publiciteit geplaatst wordt
- beschrijvende nota (wat, hoe, waarom...). 

Opgelet: alle plannen moeten steeds op schaal zijn. 

Indien je een zaak wenst uit te baten in een beschermd gebouw, 
gelden er specifieke regels. Neem hiervoor contact op met Tamara 
Van Hout via 03 778 33 39 of monumentenzorg@sint-niklaas.be. 
Bij twijfel kan je nagaan op inventaris.onroerenderfgoed.be of jouw 
(gehuurd) pand al dan niet behoort tot het onroerend erfgoed van 
Sint-Niklaas. 

Wanneer de gevelreclame niet meer dan 4 m² bedraagt, niet verlicht 
is en niet groter is dan 1/3 van de gevelbreedte, is de reclame niet 
vergunningsplichtig. Opgelet: de specifieke regels voor beschermde 
gebouwen moeten wel nog steeds in acht genomen worden. 
Reclametorens zijn àltijd vergunningsplichtig. 
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8. Schenk je 
alcohol? 

Als je alcoholische dranken wil verkopen in je zaak, dien je te 
beschikken over een drankvergunning. Om een drankvergunning te 
bekomen heb je een moraliteitsattest en een hygiëneattest nodig. 

Het moraliteitsattest kan je opvragen bij de gemeente of stad 
waar je gedomicileerd bent. Voor inwoners van Sint-Niklaas kan dit 
bij de dienst bevolking. Contact opnemen kan via 03 778 33 00 
of bevolking@sint-niklaas.be. Je krijgt zelf een uittreksel van het 
strafregister en er wordt intern een exemplaar bezorgd aan het team 
belastingen van de stad. Woon je niet in Sint-Niklaas, dan moet je 
het attest zelf nog bezorgen aan team belastingen. 

Daarnaast heb je een hygiëneattest nodig. Hiervoor moet je een 
afspraak inplannen met team Belastingen. Zij nemen met jou een 
vragenlijst door en sturen iemand langs voor controle. Contact 
opnemen kan via 03 778 31 62 of gemeentebelastingen@sint-
niklaas.be. 

Op basis van het moraliteitsattest en het hygiëneattest wordt er 
een drankvergunning afgeleverd. Deze vergunning geldt zowel voor 
gegiste dranken (bier, wijn ...) als voor sterke dranken (meer dan 
22°). 
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9. Registratie 
bij het FAVV

Wanneer je drank en/of eten serveert in je zaak, moet je verplicht 
je toelating of registratie van het FAVV uithangen in je zaak. Je 
kan hiervoor een aanvraagformulier indienen bij het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit doe 
je minimum 30 dagen voor je opent. 

Het aanvraagformulier vind je op www.favv-afsca.be/professionelen, 
onder ‘Erkenningen, toelatingen en registratie’. 

Voor al je vragen kan je terecht bij: 
FAVV, Gaston Crommenlaan 6/1000, 9000 Gent
09 210 13 00
www.favv-afsca.be/professionelen

Eten serveren betekent ook de gepaste keukenuitrusting hebben. 
De keuze is uiteraard volledig aan jou als uitbater, maar we wijzen 
je graag op twee belangrijke punten: 

- installeer een vetvanger. Dit voorkomt regelmatige verstoppingen 
van de afvoer 
- schoorstenen en luchtafvoeropeningen van dampkappen moeten 
zodanig geplaatst en ingericht worden dat de geurhinder voor de 
buren tot een minimum wordt beperkt. Meer details vind je in het 
algemeen politiereglement (hoofdstuk V, afdeling 6), te vinden op 
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/
reglementen-verordeningen/algemeen-politiereglement. 
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10. Mag er gerookt 
worden? 

Sinds 1 juli 2011 zijn alle horecazaken in ons land rookvrij, ook 
tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbods-
tekens moeten goed zichtbaar aan de ingang worden aangebracht. 
In een rookkamer mag het wel nog, maar deze moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen (o.a. niet meer dan 25 % van de totale 
oppervlakte van de zaak). 

Meer details over het rookverbod: 

www.health.belgium.be (gezondheid - tabak) 
www.roken-horeca.be

Ook bij shishabars geldt de algemene rookwetgeving. Daarnaast 
moet je ook beschikken over een vestigings- en uitbatingsvergunning. 
Meer info over starten met een shishabar vind je terug op www.
ondernemeninsintniklaas.be/shishabar. 
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11. Plaats je 
kansspelen? 

Als je kansspelen wil plaatsen, moet je in het bezit zijn van 
een vergunning afgeleverd door de Kansspelcommissie. De 
aanvraagformulieren vind je terug op: 

www.gamingcommission.be (klik op ‘De Kansspelinrichtingen’) 
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12. Zit er muziek 
in je zaak? 

Wie muziek wil afspelen, vraagt dit aan bij auteursrechtenvereniging 
SABAM. Dit kan via www.eengemaakteaangifte.be. 

Meer info: www.sabam.be. 

Om ook de uitvoerders van de muziek te vergoeden, is een aangifte 
Billijke Vergoeding nodig. Dit is dus nog iets anders dan SABAM. 
Aanvragen kan online via www.bvergoed.be. 

Indien je elektronisch versterkte muziek voorziet (achtergrondmuziek, 
fuiven, DJ’s, liveoptredens ...) dien je rekening te houden met de 
geluidsnormen van Vlarem. 

Tot 85 dB(A) LAeq, 15 min val je onder de standaardcategorie voor 
geluidsnormen. Ga je luidere muziek spelen, dan moet je hiervoor 
een afwijking aanvragen. 

Voor geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A) LAeq, 15 min moet je zelf 
het geluidsniveau gedurende de hele muziekactiviteit meten door 
middel van een decibelmeter. 

Bij geluidsniveaus hoger dan 95 dB(A) LAeq, 15 min moet het 
geluidsniveau worden gemeten én geregistreerd en moet je 
kosteloos oordopjes ter beschikking stellen aan het publiek. 

Geluidsniveaus hoger dan 100 dB(A) LAeq, 60 min zijn verboden. 
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Afwijkingen van de standaard geluidsnormen moeten steeds 
minimum twee maanden op voorhand aangevraagd worden. Je kan 
tot twaalf keer per jaar een eenmalige afwijking aanvragen, waarvan 
maximum twee per maand, of je kan een permanente toestemming 
aanvragen door middel van een omgevingsvergunning (zie ook 
eerder in deze brochure). Aan een afwijking, eenmalig of permanent, 
zijn ook bepaalde voorwaarden verbonden. 

Meer informatie omtrent afwijkingen op de geluidsnorm krijg je bij 
de afdeling vergunnen en toezicht via het nummer 03 778 32 10 of 
vergunnen@sint-niklaas.be. 
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13. Tot hoe laat mag 
je open blijven? 

Horecazaken moeten sluiten van 1 uur tot 6 uur tijdens weekdagen 
en van 2 tot 6 uur in de nacht van zaterdag op zondag en aan de 
vooravond van feestdagen. Wie later open wil blijven, moet een 
permanente afwijking op de nachtvergunning aanvragen. 

Uitbaters van een horecazaak kunnen sinds 1 januari 2018 gratis 
een permanente afwijking op de nachtvergunning krijgen. Dat 
betekent dat ze geen verplicht sluitingsuur meer opgelegd krijgen. 
Ze verbinden er zich van hun kant toe een ‘charter op het sluitingsuur 
in horecazaken’ met de burgemeester te ondertekenen en na te 
leven. 

Wie slechts heel uitzonderlijk langer dan het sluitingsuur open 
wil blijven (maximum vier keer per jaar), vraagt vooraf een 
gelegenheidstoelating aan via de website. 

Meer info en download van het charter via www.
ondernemeninsintniklaas.be/vergunningen-en-belastingen/
nachtvegunning. 

Je kan ook ten laatste een half uur voor sluitingstijd (1 uur of 2 uur) 
terecht bij de meldkamer van de politie via 03 760 65 00. 
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14. Ben je voldoende 
verzekerd? 

Je dient over een verzekeringsattest te beschikken waarin 
wordt bevestigd dat de uitbater zowel een objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering (< 50 m²) als een brandverzekering 
en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

Heb je personeel in dienst, vergeet dan zeker niet een 
arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Voor bepaalde sectoren 
zijn extra verzekeringen noodzakelijk. Raadpleeg daarom je 
verzekeringsagent voor meer informatie. 
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15. Waarheen met je 
afval? 

Er geldt in Vlaanderen een sorteerverplichting voor 21 afvalfracties 
zoals glas, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, pmd-afval, 
plastic folie, harde plastics en piepschuim. 

Het is voor bedrijven verplicht om voor elk van deze fracties een 
contract af te sluiten met een erkende afvalstoffeninzamelaar. Meer 
info hierover vind je op www.ovam.be/iksorteer. 

Er werd met de overstap naar DIFTAR ook een raamovereenkomst 
afgesloten voor het ophalen van bedrijfsafval. Deze biedt naast 
een interessant tarief ook andere voordelen. Info en inschrijven 
via www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/teken-nu-op-de-
groepsaankoop-afvalophaling. 

Horecazaken in de buurt van de ondergrondse container op het 
Sint-Nicolaasplein kunnen hiervoor een badge aanvragen via www.
miwa.be/nl/digitaal-loket/ondergrondse-afvalcontainers/badge-
aanvragen. 

Horecazaken die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in 
de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht de 
omgeving van hun zaak rein te houden. Het is daarom verplicht om 
een voldoende grote en zelfsluitende vuilnisbak te voorzien en die 
aan de muur van je zaak te bevestigen tijdens de openingsuren. Na 
de openingsuren moet de vuilnisbak worden binnengenomen. 
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16. Witte kassa

De meeste ondernemers in de horeca die maaltijden verstrekken, 
moeten gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem (GKS), 
ook bekend als de ‘witte kassa’. Werken met GKS is verplicht voor 
horecazaken wanneer de jaaromzet exclusief BTW meer dan 25.000 
EUR bedraagt. 

Meer info en je registreren kan via:

www.geregistreerdkassasysteem.be/nl

Raadpleeg op deze site onder de rubriek ‘nieuws’ zeker de laatste 
stand van zaken van deze wetgeving in evolutie! 
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17. Belastingen 

Als starter geeft de stad Sint-niklaas je gedurende drie jaar een 
vrijstelling van de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting (AGB). 
Andere belastingen die betrekking hebben op ondernemende 
activiteiten zijn wel van toepassing: 

Tijdelijke privatisering van het openbaar domein
Het stadsbestuur beheert het openbaar domein. Dat betekent 
onder meer de aanleg, de indeling en de herstelling. Wie een stukje 
van het openbaar domein tijdelijk in gebruik neemt door er een 
stoepbord, paneel, vlag of koopwaar op uit te stallen, betaalt daar 
een vergoeding voor. 

Voor een gelegenheidstoelating betaal je 0,90 EUR per m² per 
dag en voor het hele jaar bedragt het tarief 166,32 EUR per m². 
In beide gevallen is voorafgaande aanvraag verplicht. Dit kan via 
gemeentebelastingen@sint-niklaas.be. 

Alle info kan je vinden via www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/
bestuur-en-participatie/reglementen-verordeningen/belasting-op-
de-tijdelijke-privatisering-van-het-openbaar-domein. 

Verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
Niet-geadresseerd reclamedrukwerk zoals folders verspreiden op 
het grondgebied van de stad wordt belast. Afhankelijk van het 
formaat, het aantal, het gewicht en het verspreidingsgebied betaal 
je hiervoor belasting. 
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Raadpleeg het betreffende belastingsreglement via www.
sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/
reglementen-verordeningen/belasting-op-de-verspreiding-van-
niet-geadresseerd-reclamedrukwerk-en-daarmee. 

Uitdelen flyers of producten
Ook voor het uitdelen van flyers of gratis producten betaal je een 
vergoeding. Deze bedraagt 100 EUR per keer. 
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18. Steunmaatregelen 

De stad draagt ondernemerschap hoog in het vaandel en wil 
ondernemers daarom een duwtje in de rug geven via een aantal 
premies. 

Voor panden in het focusgebied zijn vier ‘kernversterkende premies’ 
mogelijk voor horecazaken: de renovatiepremie (tot 10.000 EUR), 
starterspremie (tot 5.000 EUR), verhuispremie (tot 5.000 EUR) en de 
premie ‘wonen/werken boven winkels’ (tot 5.000 EUR). Verschillende 
premies zijn cumuleerbaar. 

Opgelet! Vraag de premies aan voor aanvang van de werken. Voeg 
een overzicht, kostenraming en foto’s van de toestand voor aanvang 
toe aan de aanvraag. 

Het focusgebied bestaat uit Stationsstraat, Stationsplein, 
Regentiestraat (tussen Stationsstraat en Regentieplein), 
Zamanstraat, Dr. Verdurmenstraat, Grote Markt, Parkstraat, Houtbriel, 
Ankerstraat (t.e.m. nummer 53), Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-
Vrouwstraat, Sint-Nicolaasplein en Nieuwstraat (t.e.m. nummer 35). 

Meer informatie op www.ondernemeninsintniklaas.be/premies-en-
subsidies. Lees zeker ook aandachtig het subsidiereglement, waarin 
je per premie alle voorwaarden kan raadplegen. De premies kunnen 
worden aangevraagd tot juni 2020. 
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Ook Vlaanderen biedt tal van ondersteunende maatregelen 
aan voor startende ondernemers: startleningen, cofinanciering, 
waarborgregeleing, vrijstelling van vennootschapsbijdrage, 
investeringsaftrek, sanering leegstaande bedrijfsruimte ... 

Een compleet overzicht kan je vinden via www.vlaio.be/
subsidiedatabank. 
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19. Werken aan/in 
je zaak? 

Is je pand toe aan verbouwingen of renovatie en heb je daarvoor 
speciale toelatingen nodig voor het stallen van een kraan of 
stellingen of doorgang voor werkcamionetten? Verwacht je 
mogelijke verkeershinder? Doe in eerste instantie een aanvraag via 
www.sint-niklaas.be/aanvraag-parkeerverbod. Bij specifieke vragen 
neem je contact op met politie.iow@sint-niklaas.be of 03 760 65 
60. 

De stad bereikbaar en leefbaar maken en houden, brengt 
wegenwerken met zich mee. Via www.sint-niklaas.be/onze-
dienstverlening/mobiliteit/verkeershinder vind je een actueel 
overzicht van werken met verkeershinder. 

Mocht je als ondernemer hinder ondervinden, dan kom je mogelijks 
in aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie. Meer informatie 
hierover vind je via www.ondernemeninsintniklaas.be/dagelijks-
ondernemen/bereikbaarheid/hinder-bij-werken.
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20. Parkeren

Met meer dan 1.500 parkeerplaatsen op acht centrumparkings 
is parking voor je klanten nooit veraf. Parkeren in Sint-Niklaas is 
trouwens niet duur (de goedkoopst ondergrondse parking van 
Vlaanderen) en eenvoudig dankzij het SMS- en online parkeersysteem. 
We rekenen op jou als horeca-uitbater om deze informatie ook mee 
te verspreiden naar jouw klanten. 

Alle info over parkeren vind je via www.sint-niklaas.be/onze-
dienstverlening/mobiliteit/parkeren/parkings-prijzen. 

Ben je als ondernemer zelf op zoek naar een plaats om je wagen 
te stallen? Neem dan contact op met de mobiliteitswinkel via 03 
778 31 58 of parkeren@sint-niklaas.be. Je kan ook rechtstreeks 
een afspraak maken via afspraken.sint-niklaas.be. Zij kunnen je 
informeren over plein- en straatabonnementen, maar ook over 
stadsrandparkings en fietsalternatieven. 
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21. Circulatie en 
mobiliteit 

Van Sint-Niklaas een aangename stad maken om te wonen, te 
werken en te genieten is enkel mogeiljk indien we, naast tal van 
andere maatregelen, ook maatregelen nemen voor de circulatie: 
comfortabele voetpaden, veilig fietsen of bereikbare parkings in 
onze stad kunnen enkel indien we het autoverkeer dat hier niet 
meer moet zijn, omleiden langs de voorziene wegen. Tal van andere 
centrumsteden deden het ons voor. Daarom heeft Sint-Niklaas ook 
een doordacht circulatieplan klaarliggen dat gefaseerd uitgevoerd 
zal worden. Tegen 2024 moet de stad hierdoor aantrekkelijker, meer 
herkenbaar, groener en beter bereikbaar zijn. 

Lees er alles over op wijkcirculatie.sint-niklaas.be/het-plan. 
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22. Horeca 
Vlaanderen

Als uitbater ben je niet alleen in Vlaanderen. Horeca Vlaanderen is 
de sectororganisatie van en voor de horeca. Belangenorganisatie 
Horeca Vlaanderen houdt ondernemers op de hoogte van de laatste 
stand van zaken en organiseert ook regelmatig opleidingen. Op de 
site van Horeca Vlaanderen vind je een massa praktische informatie. 

Meer info: www.horecavlaanderen.be

Tip: je vindt er een uitgebreide startersbrochure met tal van 
sectorrelevante elementen! 
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23. Het Centrum-
management 

De vzw Centrummanagement Sint-Niklaas is een ledenorganisatie 
van handelaars en horeca-uitbaters in de stadskern. in een snel 
veranderend retail- en horecalandschap is er meer dan ooit nood 
aan samenwerking tussen ondernemers, belangenorganisaties, 
vastgoedspelers en stadsbestuur. 

De werkingsmiddelen van de vzw komen voornamelijk uit een 
toelage van de stad. De vzw centrummanagement gebruikt 
deze middelen voor publiekstrekkende evenementen, online 
communicatie, het Oh-Magazine, het getrouwheidssysteem (de 
Oh-kaart), de bezoekersfaciliteiten, aantrekken van ondernemers, 
stadskernpromotie én het ondersteunen van acties die je opzet 
samen met je collega-handelaars. 

Samen bundelen we onze krachten voor een aangename stadskern, 
waar bezoekers graag komen winkelen, verbruiken en vertoeven. 

Denk en doe je graag mee? Stuur je contactgegevens naar 
centrummanagement@sint-niklaas.be en we houden je op de 
hoogte. 

Meer info: 
www.ondernemeninsintniklaas.be/dagelijks-ondernemen/overleg-
met-de-stad/centrummanagement
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24. De Oh-kaart en 
de Kad-Oh-bon

De stad, het Centrummanagement en partner Joyn lanceerden in 
2017 de Oh-kaart. Naast een individueel getrouwheidssysteem per 
handelaar, kunnen klanten ook Oh-punten sparen die ze kunnen 
inruilen voor parkeertijd, cinematickets, zwembeurten, theaterbons ... 

Oh-punten kunnen uitgereikt worden door handelaars en horeca-
uitbaters in de stadskern en in de deelgemeenten. Punten inruilen 
kan in de stadskern. Als horecazaak instappen op het platform kost  
15 EUR per maand voor de goedkoopste formule.  

Naast een getrouwheidssysteem biedt het Joyn-platform tal van 
andere mogelijkheden, waaronder ook de Kad-Oh-bon. Een Kad-Oh-
bon is één jaar geldig, kan partieel gebruikt worden en het saldo is 
24/7 consulteerbaar via de Joyn-website op applicatie. 

Interesse? Contacteer sintniklaas@joyn.be

www.ondernemeninsintniklaas.be/de-oh-kaart-de-kad-oh-bon
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25. Communicatie, 
overleg en netwerking 

Als horeca-uitbater is het belangrijk om op de hoogte te zijn van 
het reilen en zeilen in de stad. Hou daarom zeker de volgende 
communicatie- en overlegkanalen in de gaten: 

www.ondernemeninsintniklaas.be - met alle informatie specifiek 
voor ondernemers in de stad

www.ontdeksintniklaas.be - de toeristische website van Sint-Niklaas 
met o.a. een overzicht van activiteiten en evenementen

www.sint-niklaas.be - de stadswebsite met algemene informatie 
over de stad en haar diensten

Maandelijks gaat er een horecaoverleg door voor horeca-uitbaters 
in de stadskern. Bij interesse, stuur een mailtje naar horeca@sint-
niklaas.be. 

Jaarlijks worden er ook enkele netwerkmomenten georganiseerd 
voor zowel horeaca als handelaars, tijdens de Vredefeesten en op 
de Avond van de Economie. 
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26. Wat als het niet 
zo goed lukt? 

Laat je dromen niet eindigen in een nachtmerrie. Als je voelt dat de 
zaken niet lopen zoals je had gepland, is het belangrijk op tijd de 
realiteit onder ogen te zien. Zijn er nog uitwegen, of vraag je beter 
het faillissement aan? 

De organisatie voor zelfstandigen in moeilijkheden Dyzo kan je 
helpen bij dit soort van beslissingen. Deze dienstverlening is gratis! 

Meer info: www.dyzo.be 
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27. Meldingen veiligheid 
en orde en netheid

Als horeca-uitbater moet je je kunnen concentreren op je zaak. Heb 
je meldingen of klachten met betrekking tot de omgeving, dan vind 
je wellicht hieronder het juiste meldpunt. 

Heb je iets verdachts gezien? Zie je gauwdieven of ben je 
slachtoffer van wisseltrucs? Heeft je zaak last van bedelaars of 
straatmuzikanten? Verwittig dan zo snel mogelijk de politie via 03 
760 65 00. Indien er camera’s in de buurt zijn, geef bij melding dan 
zeker het nummer mee dat op de camera staat. 

Wens je een melding te doen met betrekking tot afval en milieu 
(zwerfvuil, ophalingen, sluikstorten ...) dan kan dit via PZ.StNiklaas.
Milieu@police.belgium.eu. 

Heb je een vraag of melding met betrekking tot het onderhoud 
van de straat of het beheer van het openbaar domein, dan kan dit 
gemeld worden via beheeropenbaardomein@sint-niklaas.be. 

Algemene meldingen kunnen steeds gedaan worden via het 
meldingsformulier van de stad op www.sint-niklaas.be/melding-
klantendienst. 
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28. Contact

Neem zeker ook een kijkje op ons ondernemersplatform. Hier 
vind je steeds de meest recente informatie terug, kan je bepaalde 
aanvragen indienen en kan je ook de laatste nieuwtjes lezen 
omtrent ondernemerschap in Sint-Niklaas. Je vindt alles terug op 
www.ondernemeninsintniklaas.be. 

Heb je nog vragen of wens je een startersgesprek, aarzel dan niet 
om met ons contact op te nemen. 

Hannah Coene
horecacoach
0470 24 16 02
hannah.coene@sint-niklaas.be

Nele De Klerck
centrummanager
0479 59 00 42
nele.deklerck@sint-niklaas.be

Team economie & centrummanagement
03 778 31 80
horeca@sint-niklaas.be
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Voor de verschillende stadsproducten kan je terecht bij onderstaande 
diensten. Kom je graag langs voor een informatief gesprek, dan kan 
je online een afspraak maken bij de gewenste afdeling via afspraken.
sint-niklaas.be. 

Team belastingen
03 778 31 62
gemeentebelastingen@sint-niklaas.be

Afdeling bevolking
03 778 33 00
bevolking@sint-niklaas.be

Afdeling vergunnen en toezicht
03 778 32 10
vergunningen@sint-niklaas.be
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