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STAD SINT-NIKLAAS EN 
VZW CENTRUMMANAGEMENT 

HELPEN JE 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. Gelukkig 

zijn er verschillende partijen die je hierin kunnen ondersteunen. 

Ook de stad Sint-Niklaas en de vzw Centrummanagement willen 

je een handje op weg helpen. 

Deze brochure geeft een kort overzicht van de verschillende 

stappen, formaliteiten en relevante contactpersonen die je op 

weg kunnen helpen bij de opstart van jouw zaak. 

Bij vragen of nood aan hulp zijn de centrummanager en/of het 

team economie van de stad steeds bereid om je verder te helpen. 

Alvast veel succes!
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1. De eerste stap

Je moet beschikken over een ondernemingsnummer en 
vestigingsnummer. Hiermee word je ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen (KBO). Je kan jouw nummer aanvragen via één 
van de ondernemersloketten. Je moet hiervoor minstens 18 jaar zijn. 

Je vindt de in Sint-Niklaas gevestigde kantoren op www.
ondernemeninsintniklaas.be > Start jouw zaak > Partners in 
ondernemen. Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
kost 88,50 EUR. 

Opgelet! 
- Je moet eveneens een zakelijke rekening geopend hebben bij je 
bankinstelling. 
- In geval van een vennootschap moet je een oprichtingsakte 
opgemaakt door een notaris voorleggen. 
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2. Haalbaarheid

Je hebt een goed idee, maar heb je ook al nagedacht over de 
haalbaarheid ervan? Er zijn een aantal interessante tools die je 
op weg kunnen helpen met het opstellen en het bijsturen van je 
business plan en financiële analyses: 

- De meeste ondernemersloketten voorzien business templates
- Verschillende financiële instellingen beschikken over standaard 
business plan templates
- Ook het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen (VLAIO) 
voorziet een handige template via www.vlaio.be > Publicaties > 
Startkompas
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3. Financiering

Een zaak starten of doorstarten vraagt vaak financiële middelen. 
Mogelijks heb je een financiering verkregen via een financiële instelling. 
Maar er zijn ook alternatieve financieringsbronnen. Via de website van 
VLAIO ontdek je een waaier aan financieringsmogelijkheden, elk met 
z’n eigen doelstelling en voorwaarden: 

De Startlening is een achtergestelde lening voor alle starters 
(werkzoekenden én anderen) die nog niet gedurende hoogstens 
vier jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep: www.vlaio.be > 
Subsidies & financiering > Subsidiedatabank > Startlening. 

Cofinanciering (vroegere KMO-financiering) van PMV/z is een 
achtergestelde lening van maximum 350.000 EUR, bestemd voor 
starters en bestaande KMO’s: www.vlaio.be > Subsidies & financiering 
> Subsidiedatabank > Cofinanciering.

Microkredieten (tot maximum 25.000 EUR) richten zich tot 
ondernemers die geen toegang hebben tot bankkredieten: 
www.vlaio.be > Subsidies & financiering > Subsidiedatabank > 
Microcredieten van Microstart OF www.vlaio.be > Subsidies & 
financiering > Subsidiedatabank > Impulskrediet, microkrediet voor 
ondernemers. 

Win-winleningen stimuleren particulieren met een fiscaal voordeel 
om geld te ontlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen: 
www.vlaio.be > Subsidies & financiering > Subsidiedatabank > 
Winwinlening. 
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Business Angels Netwerken (BAN’s) zijn netwerken die business-
angels groeperen die bereid zijn om te investeren in bepaalde 
projecten. Deze netwerken investeren niet, maar bemiddelen tussen  
BA en onderneming. In Vlaanderen is het netwerk BAN Vlaanderen 
actief: www.ban.be. 

The Harbour is een funding agency voor ambitieuze KMO’s, groeiende 
ondernemingen en gemotiveerde scale-ups, dat zich profileert als 
sparringpartner en matchmaker tijdens de financieringszoektocht: 
www.theharbour.be. 

Tax Shelter stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om in het 
kapitaal van startende of bestaande ondernemingen te investeren: 
www.vlaio.be > Subsidies & financiering > Subsidiedatabank > Tax 
Shelter voor startende ondernemingen. 

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering, waarbij 
o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot 
de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de 
benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen 
inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de 
professionele investeerders (banken, business angels...): www.vlaio.
be > Informatie, begeleiding & advies > Financiering > Mogelijke 
financieringsbronnen > Crowdfunding. 
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4. Locatie van uw 
fysieke winkel

Fijn dat je in Sint-Niklaas overweegt om je zaak te starten. Deze stad 
heeft immers heel wat troeven:  www.ondernemeninsintniklaas.be 
> Groeien & investeren > Troeven van Sint-Niklaas. Regel één in de 
retail is niet voor niets ‘locatie, locatie, locatie’! Heb je bijvoorbeeld 
al nagedacht over de nodige winkelvloeroppervlakte en de 
mogelijke mobiliteitsimpact? Over waar je jouw doelpubliek het 
beste denkt te bereiken? Over de nabijheid van publieke functies 
of andere detailhandels- en horecazaken? 

Mogelijks helpt het detailhandelsplan van de stad je verder op weg. 
In dit plan beschrijven we per deelgebied welke invulling gewenst 
is. Het plan kan je vinden via www.ondernemeninsintniklaas.be > 
Waarom Sint-Niklaas > Beleid. 

Het focusgebied
Een afgebakende zone in de stadskern, waarin we handel, beleving 
en ondernemerschap actief aanmoedigen en stimuleren.  

Een baanwinkel 
Eén van de doelstellingen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid 
van Vlaanderen is het vermijden van ongewenst kleinhandelslint, o.a. 
voor baanwinkels. Ook in Sint-Niklaas willen we geen bijkomende 
detailhandel langs de N70. Winkels die een grote oppervlakte 
nodig hebben die niet in de stadskern te vinden is, of zaken met 
specifieke noden op het vlak van laden en lossen of stockeren 
worden wel toegelaten langs deze baan. We denken hierbij aan 
detailhandelaars in de huis-, tuin-, meubel- en autosector. 
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Het Waasland Shopping Center en de Kapelstraat
Deze detailhandelszone richt zich tot een breed publiek en heeft 
een bovenlokale uitstraling. Hier spelen vooral grotere mainstream 
zaken. We mikken op complementariteit in aanbod tussen stadskern 
en Waasland Shopping Center. 

De deelkernen
In de dorpskernen van Sinaai, Belsele, Nieuwkerken en Puivelde is 
detailhandel toegestaan voor lokale bediening. De publiekstrekkende 
rol blijft over het algemeen beperkt in de deelgemeenten. 

Overige
Detailhandel buiten de voorgenoemde gebieden kan, voornamelijk 
als het gaat om lokale bedieningszaken. 
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5. Een geschikt 
pand

Bij het kiezen van een pand voor je toekomstige detailhandelszaak 
is niet alleen de locatie, maar ook de indeling, de bestemming en 
de veiligheid van het pand zelf cruciaal. 

Indeling
Denk op voorhand goed na welke ruimte je nodig hebt waarvoor: 
winkelruimte, stockageruimte, ruimte om afval weg te bergen, 
buitenruimte, terrasruimte, vitrineruimte, sanitaire ruimte, 
personeelsruimte... Zo kom je niet voor onaangename verrassingen 
te staan tijdens de opstartfase van je zaak. 

Bestemming
Elk pand heeft een bepaalde stedenbouwkundige bestemming. 
Wens je detailhandel te voeren in een pand, dan moet het pand 
stedenbouwkundig vergund zijn als handelspand. Indien de 
winkelruimte minder dan 100 m² betreft en rechtstreeks verbonden 
is met de woning, geldt er een vrijstelling. 

Ga na bij de afdeling vergunnen en toezicht of het pand dat je op 
het oog hebt, bestemd is als handelspand. Indien dit niet het geval 
is zal je een bestemmings- of functiewijziging moeten aanvragen. 
Gezien het teveel aan winkelvloeroppervlakte wordt een 
herbestemming naar een handelspand doorgaans geweigerd. Een 
herbestemming aanvragen doe je via de omgevingsvergunning, 
idealiter digitaal via www.omgevingvlaanderen.be. Meer info 
hierover vind je verderop in deze brochure. 
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Veiligheid
Een brandpreventieadvies is niet verplicht voor detailhandelszaken, 
wel voor horecazaken. Brand wil je echter liever voorkomen dan 
genezen. Contacteer daarom tijdig de dienst brandpreventie. Indien 
gewenst komen zij ter plaatse een kijkje nemen en geven ze nuttige 
brandveiligheidstips mee. Opgelet: brandpreventieadvies is niet 
gratis. 

Brandpreventieadvies kan je aanvragen bij de hulpverleningszone 
Waasland via brandpreventieadvies@brandweerzonewaasland.be 
of via 03 502 09 20. Vermeld zeker je naam, de naam en het adres 
van de zaak, je gsm-nummer en het aantal personen dat maximaal 
in de zaak aanwezig kan zijn. 
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6. Omgevings-
vergunning

Omgevingsvergunningen kunnen betrekking hebben op: 

- stedenbouwkundige handelingen (bestemmingswijzigingen, 
interne verbouwingen met invloed op de stabiliteit, uitbreiding van 
het pand, wijzigingen aan de voorgevel, publiciteit, aanleggen van 
verhardingen...) 
- milieubepalingen (VLAREM klasse 3 meldingen of VLAREM klasse 
2 of 1 vergunningen) 
- kleinhandelsactiviteiten (indien > 400 m²) 
- vegetatiewijzigingen

Om te weten of er voor jouw pand, activiteit, verbouwing of 
gevelbekleding een omgevingsvergunning vereist is, contacteer je best 
rechtstreeks de afdeling vergunnen en toezicht via vergunningen@
sint-niklaas.be, via 03 778 32 10 of maak een afspraak via https://
afspraken.sint-niklaas.be. 

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd via www.
omgevingsloketvlaanderen.be Indien je de aanvraag toch nog op 
papier wenst in te dienen, kan dit tegen een meerprijs van 150 EUR. 

Opgelet! Een aanvraag tot omgevingsvergunning kan tot vier 
maanden in beslag nemen. Er wordt vooraf nooit een garantie 
gegeven dat de vergunning ook effectief afgeleverd zal worden. 
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Tip! Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning 
(bestemmingswijziging, gevelbekleding) heb je volgende 
documenten nodig: 

- inplantingsplan met aanduiding van het perceel
- grondplannen van de bestaande en de nieuwe toestand (op 
schaal, met afmetingen en met vermelding van de functie per 
ruimte)
- ingevuld inlichtingenformulier Hulpverleningszone Waasland 
(brandpreventieadvies)
- motivatienota: wat, hoe, waarom... 
- minstens drie kleurenfoto’s van het pand
- gegevens van publiciteit (plannen, afmetingen, bedrukking, 
lichtsterkte, kleuren...) 
- eventueel plannen van de gevel indien die gewijzigd wordt (bv. 
gevelisolatie, raamopeningen wijzigen, kleur...) 

Je kan de verschillende aanvragen voor één perceel (bv. 
bestemmingswijziging en gevelreclame) in één aanvraag indienen. 
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7. Vergunning voor 
gevelreclame

Indien je de gevel van jouw handelspand wenst te bekleden (al 
dan niet met reclame) dan is dit mogelijks vergunningsplichtig. 
Gevelreclame dient steeds sober te zijn en mag geen storende impact 
hebben op het straatbeeld. 

Gevelbekleding is een onderdeel van de omgevingsvergunning. 
Doorgaans is de richtlijn van stedenbouw dat gevelreclame niet 
minder dan 4 m² is, niet verlicht is en minder dan 1/3 van de 
gevelbreedte inneemt, gezien er veel afhangt van de gevel en de 
omgeving. 

Contacteer dus voor alle zekerheid de afdeling vergunnen en toezicht 
via vergunningen@sint-niklaas.be, via 03 778 32 10 of op afspraak 
via https://afspraken.sint-niklaas.be. 

Bij je vergunningsaanvraag voorzie je volgende documenten: 

- inplantingsplan met aanduiding van het perceel en de locatie van 
de reclame
- gevelaanzichten bij gevelreclame (bestaande en nieuwe toestand) 
- grondplannen bij reclametoren (bestaande en nieuwe toestand)
- duidelijke plannen van het reclameobject: kleur, afmetingen, 
lichtsterkte, opdruk... 
- minstens drie kleurenfoto’s van waar het object geplaatst of 
bevestigd zal worden
- beschrijvende nota: wat, hoe, waarom... 
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Opgelet! Deze plannen moeten steeds op schaal zijn. 

Opgelet! Indien je een zaak wenst uit te baten in een beschermd 
gebouw, gelden er specifieke regels. Via inventaris.onroerenderfgoed.
be kan je nagaan of je gebouw al dan niet beschermd is. Indien het 
deel uitmaakt van de lijst, neem dan zeker contact op met Tamara Van 
Hout via 03 778 33 39 of via monumentenzorg@sint-niklaas.be. Zij 
licht je verder in over de geldende voorschriften. 

15



8. Andere 
vergunningen

Wens je voedsel te serveren of alcohol te schenken? Hier zijn specifieke 
vergunningen voor nodig. Neem contact op met de horecacoach en 
raadpleeg de Startersbrochure voor Horeca via onze website www.
ondernemeninsintniklaas.be > Start jouw zaak > Starten met horeca. 

Voor bel- en nachtwinkels, shishabars en massagesalons gelden 
bijzondere (vestigings)regels, (uitbatings)vergunningen en 
belastingstarieven. Lees deze zeker na via de website  www.
ondernemeninsintniklaas.be > Vergunningen & belastingen. 

Ook voor kansspelen heb je mogelijk een specifieke vergunning 
nodig. Meer info hierover kan je vinden via www.kansspelcommissie.
fgov.be. 

Voor ambulante handel heb je eveneens bepaalde machtigingen 
(onder andere een digitale leurderskaart) nodig. Voor informatie over 
ambulante handel kan je terecht bij evenementen@sint-niklaas.be. 
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9. Online 
aanwezigheid

Een fysieke winkel opstarten is top, maar in een veranderende 
retailcontext is online aanwezigheid niet meer weg te denken. 

Via www.hetisookuwzaak.be helpt Vlaanderen je concreet op weg 
met een overzicht van de mogelijkheden voor jouw zaak, concrete 
tools, praktische tips, inspiratiesessies en opleidingen. Maak daarbij 
zeker gebruik van de e-scan, waarbij je jouw e-score kan berekenen 
en kan ontdekken welke stappen je nog kan zetten om deze boot 
niet te missen. 
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10. Steunmaatregelen

De stad draagt ondernemerschap hoog in het vaandel en wil 
ondernemers een duwtje in de rug geven. In Sint-Niklaas krijgen alle 
startende ondernemingen daarom standaard 3 jaar vrijstelling van 
de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting (AGB). 

Voor ondernemers gevestigd in het focusgebied voorziet de stad vier 
kernversterkende premies: de renovatiepremie (tot 10.000 EUR), de 
starterspremie (tot 5.000 EUR), de verhuispremie (tot 5.000 EUR) en 
de premie wonen en werken boven winkels (tot 5.000 EUR). 

Het focusgebied bestaat uit Stationsstraat, 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). 

Alle info over premies kan je vinden in de brochure Kernversterkende 
premies of op www.ondernemeninsintniklaas.be > Premies en 
Subsidies. Lees aandachtig het premiereglement door waarin je per 
premie alle voorwaarden kan raadplegen. 

Opgelet! Vraag de premies aan voor de aanvang van de werken of 
voor de opstart van jouw zaak. Voeg een overzicht van kostenraming, 
foto’s van de toestand voor aanvang toe bij de online aanvraag. 
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Ook Vlaanderen biedt tal van ondersteunende maatregelen aan 
voor startende ondernemers: startersleningen, cofinanciering, 
waarborgregeling, vrijstelling van vennootschapsbijdrage, 
investeringsaftrek, sanering leegstaande bedrijfsruimte... 

Een compleet overzicht raadpleeg je via www.vlaio.be/
subsidiedatabank. 
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11. Belastingen

In Sint-Niklaas krijgen alle startende ondernemingen standaard 3 jaar 
vrijstelling van de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting (AGB). 
Andere geldende belastingen met betrekking op ondernemerschap 
zijn wel van toepassing: 

Belasting op het tijdelijk privatiseren van het openbaar domein
Het stadsbestuur beheert het openbaar domein. Dat betekent de 
aanleg, de indeling en herstellingen. 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 betaalt u 0,90 EUR per m² per dag 
en voor het hele jaar bedraagt dit tarief 166,32 EUR per m². Vooraf 
aanvragen is verplicht. Je kan dit doen via gemeentebelastingen@
sint-niklaas.be. 

Belasting op het uitdelen van flyers of gratis producten
Flyers of gratis producten uitdelen mag niet zomaar. Dit moet altijd 
aangevraagd worden. In het focusgebied worden aanvragen doorgaans 
geweigerd. Bij toelating betaal je een forfaitaire vergoeding van 100 
EUR per keer. 

Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk 
en daarmee gelijkgestelde producten
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. Raadpleeg het betreffende belastingsreglement via www.
ondernemeninsintniklaas.be > Vergunningen & belastingen. 
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12. Verplichte rustdag 
en openingsuren

De kleinhandel is onderworpen aan wetgeving die sluitingsuren en 
een wekelijkse rustdag oplegt. Alle informatie kan je terugvinden 
via  economie.fgov.be > Thema’s > Verkoop > Reglementering > 
Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor kleinhandel. Je bent 
verplicht om de openingsuren te afficheren en te respecteren. Voor 
bel- en nachtwinkels, shishabars en massagesalons gelden specifieke 
regels m.b.t. de openingsuren. 

Jaarlijks worden een aantal afwijkingen van de rustdag en 
sluitingsuren vastgelegd. Het overzicht kan je vinden via www.
ondernemeninsintniklaas.be > Dagelijks ondernemen > Afwijkingen 
van de wekelijkse rustdag. 

Voor de stadskern zijn er jaarlijks vier grote winkelevenementen 
gepland: het r-OH-de loperweekend in maart, de terrasjesdagen in 
juni, het weekend van de klant in oktober en de winterwinkelzondagen 
in december. De exacte data worden vooraf bepaald tijdens het 
handelaarsoverleg en kan je terugvinden door te zoeken op 
‘winkelzondagen’ op www.ondernemeninsintniklaas.be. 
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13. Verzekeringen
 

Als startende handelaar dien je een verzekeringsattest voor 
te leggen waarin wordt bevestigd dat je een objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering (>50m²), een brandverzekering en een 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebt 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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14. Personeel 
in dienst? 

Je hebt nagedacht over je openingsuren, dus heb je waarschijnlijk ook 
nagedacht over wie jouw winkel zal openhouden. Ben jij dat zelf? Of 
werk je (gedeeltelijk) met personeel? Met personeel werken houdt in 
dat je kennis moet hebben van HR-management: loonadministratie, 
arbeidswetgeving, werking van vakbonden, recrutering, ontslag, 
verlofstelsels… Er komt heel wat bij kijken! 

Gelukkig zijn er partners die jou hierin kunnen ondersteunen:

Twijfel je over vaste contracten, interimcontracten of flexijob 
contracten?  
Contacteer zeker één van de sociale secretariaten (Bv. Acerta, Securex, 
ADMB, Partena, Accuria….). Zij helpen jou op weg in je personeelskeuzes.

Voel je je zelf nog niet voldoende zeker als ‘baas’? 
Belangenorganisaties Unizo en Voka bijvoorbeeld bieden tal van 
opleidingen/competentietrainingen aan. 

Op zoek naar goed personeel? 
Plaats je vacatures online. Er zijn tal van recruterings- en selectie-
kantoren die je hierin kunnen helpen. Ook VDAB is een solide 
partner in jouw recrutering. Hou ook de website van www.
ondernemeninsintniklaas.be in de gaten voor komende jobbeurzen of 
events.  
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15. Zit er muziek 
in je zaak? 

Wie muziek wil afspelen, vraagt dit aan bij de auteurs-
rechtenvereniging SABAM. Dit kan via www.eengemaakteaangifte.
be. Meer info ook via www.sabam.be. 

Om 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. 
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16. 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 via 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 inschrijving vind 
je via www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/teken-nu-op-de-
groepsaankoop-afvalophaling.
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17. Werken in/
aan je zaak? 

Is jouw 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 handelaar hinder ondervinden, dan 
kom je mogelijks in aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie: 
www.ondernemeninsintniklaas.be > dagelijks ondernemen > 
bereikbaarheid > hinder bij werken.
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18. Parkeren

Met meer dan 1.500 parkeerplaatsen op 8 centrumparkings is parking 
voor je klanten nooit veraf. Parkeren in Sint-Niklaas is trouwens niet 
duur (de goedkoopste ondergrondse parking van Vlaanderen) en 
eenvoudig dankzij het sms- en online parkeersysteem. We rekenen 
op je als handelaar om deze informatie ook mee te verspreiden naar 
jouw klanten: 

www.sint-niklaas.be > onze dienstverlening > mobiliteit > parkeren 
> parkings en prijzen. 

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

Van Sint-Niklaas een aangename stad maken om te wonen, te 
werken en te genieten is enkel mogelijk 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 klaar liggen dat gefaseerd uitgevoerd 
zal worden. Tegen 2024 moet de stad hierdoor aantrekkelijker, meer 
herkenbaar, groener en beter bereikbaar zijn. 

https://wijkcirculatie.sint-niklaas.be/het-plan
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20. Centrum-
management

De vzw centrummanagement Sint-Niklaas is een organisatie van 
handelaars, dienstverleners en horeca-uitbaters uit 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 bezoekersfaciliteiten, 
aantrekken van ondernemers, stadskernpromotie en 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? 
Vraag naar de folder met voordelen van je lidmaatschap of stuur je 
contactgegevens naar centrummanagement@sint-niklaas.be en we 
houden je op de hoogte!
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21. 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, zwembeurten, theaterbons, cinematickets...

Oh-punten kunnen uitgereikt worden door handelaars in de stadskern 
en in de deelgemeenten. Punten inruilen kan enkel in de stadskern.  
Als handelaar betaal je 15 EUR per maand voor de licentie. Interesse? 
Contacteer sintniklaas@joyn.be. 

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 of applicatie. 

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

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

www.ondernemeninsintniklaas.be > nieuwsberichten
www.facebook.com/ondernemeninsintniklaas
www.insintniklaas.be
www.ontdeksintniklaas.be
www.facebook.com/ontdeksintniklaas

Handelaarsoverleg: www.ondernemeninsintniklaas.be > dagelijks 
ondernemen > overleg met de stad > handelaarsoverleg
Avond van de Economie

31



23. 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 een faillissement aan? De organisatie voor zelfstandigen in 
moeilijkheden DYZO kan je helpen bij dit soort van beslissingen. 
Deze dienstverlening is gratis. Meer info via www.dyzo.be.
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24. Meldingen veiligheid, 
orde en netheid

Als zaakvoerder moet je je kunnen concentreren op jouw zaak. Heb je 
meldingen of klachten met betrekking tot de omgeving, dan vind je 
mogelijk hieronder het juiste meldpunt :

Iets verdacht gezien? Gauwdieven? Wisseltrucs? Straatmuzikanten? 
Bedelaars? Verwittig zo snel mogelijk de politie via 03 760 65 00. Indien 
er camera’s in de buurt zijn, geef bij melding zeker het cameranummer 
mee. 

Afval? Zwerfvuil? Ophalingen? Sluikstorten? Herstellingen aan het 
openbaar domein? Andere zaken? Meldt het via www.sint-niklaas.be/
melding-klantendienst
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25. Contact

Neem zeker een kijkje op www.ondernemeninsintniklaas.be. Mogelijk 
vind je hier alvast het antwoord op jouw vraag. Heb je nog vragen of 
wens je een persoonlijk startersgesprek, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met

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

Hannah Coene, horecacoach 
+32 470 24 16 02 
hannah.coene@sint-niklaas.be

Team Economie
03 778 31 80 
economie@sint-niklaas.be 

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

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

Afdeling bevolking
03 778 32 10
bevolking@sint-niklaas.be
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