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Vrijdag 8 januari

Via Teams



De állerbeste 

wensen voor 2021!



AgendaAgendaAgendaAgenda

• Zondagsopeningen december (terugblik) & januari

• Evaluatie KadOh van hier

• 2021: winkelevenementen en zondagsopeningen

• R-Oh-de loper weekend

• Dyzo: zittingsmomenten

• Handelaarsbevraging



Winter winkelzondagenWinter winkelzondagenWinter winkelzondagenWinter winkelzondagen
DECEMBER: 13, 20, 27/12

• Tijdens de regendagen: matige opkomst

• Andere weekends: redelijk goede opkomst, in lijn met

de verwachtingen gezien de omstandigheden?

• WSC: teleurstellende cijfers

• Meenemen naar volgend jaar:

• 2 zondagen ipv 3? 

Eerste winkelweekend laten vallen?

• 13-17u ipv 14-18u?

• Communicatie ook op de vlaggen in de Stationsstraat 

(boodschap was nu: Sint-Niklaas wintert) 

JANUARI: 10, 31/01

• Verloop van de eerste soldendagen?

• Wie doet open op 10/1 en 31/1?



Winter winkelzondagenWinter winkelzondagenWinter winkelzondagenWinter winkelzondagen

• Communicatie over de winkelzondagen in januari:

• Mailing naar 26.000 Waaslanders (Joyn-bestand)

• Ontdek Sint-Niklaas: Facebook + website

• Facebookberichten- en evenement & Instagram

• Grote werfbanner op de Grote Markt (boven de 
fietsenstalling) 10m x 4m

• Advertentie vooraan in De Zondag afgelopen weekend

• Flyers & affiches bij handelaars

• Flyers & affiches in de stadsgebouwen (bibliotheken, stadhuis, 
zwembad)

• Clearchannel borden (6 dynamische borden in de stadskern)

• …



Winter winkelzondagenWinter winkelzondagenWinter winkelzondagenWinter winkelzondagen

Voorbeeld: Instagrambericht

Voorbeeld: betaald Facebookbericht
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KadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatie

• Aansporen voor ‘lokaal shoppen’ heeft goed gewerkt. 

• Veel positieve reacties op de website www.kadohvanhier.be

• 60 handelaars – 500 lokale eindejaarscadeaus 

• Meer dan 12.000 bezoekers die hebben gesnuisterd en gekocht tussen onze lokale 

eindejaarscadeaus

• Bezoekers van de website uit Sint-Niklaas maar ook veel uit Temse, 

Kruibeke, Sint-Pauwels, Sint-Gillis-Waas, Stekene,.. 

• Actie wellicht hernemen eindejaar 2021, 

of eventueel al vroeger (moederdag,…)

De helft van de bezoekers komt op de website 

via de grote social media campagne



KadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatie



KadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatieKadOh van hier: evaluatie

6.000 personen draaiden aan het magische rad op de website

> 70 personen wonnen een KadOh bon t.w.v. € 20

> 20 personen kregen een bezoek van de kerstman
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Zondagsopeningen 2021Zondagsopeningen 2021Zondagsopeningen 2021Zondagsopeningen 2021

• JANUARI – wintersolden

02/01 – 15/01 (zondag 3 & 10 januari)

25/01 – 31-01 (zondag 31 januari)

• MAART – R-Oh-deloper weekend (enkel in de stadskern)

11/03 – 17/03 (zondag 14 maart)

• JUNI – terrasjesdagen

24/06 – 30/06 (zondag 27 juni)

• JULI – zomersolden

01/07 – 07/07 (zondag 4 juli)

• OKTOBER – weekend van de Klant

27/09 – 3/10 (zondag 3 oktober)

• NOVEMBER – Black Friday Weekend

23/11 – 28/11 (zondag 28 november)

• DECEMBER – eindejaar 

12/12 – 30/12 (zondag 12 (?) & 19 & 26 

december)

• Nog andere voorkeursdata voor afwijking van de wekelijkse rustdag? 

Geef gerust door.
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RRRR----OhOhOhOh----de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021

• 13-14 maart 2021
• Zaterdag 12 maart: 10u-18u

• Zondag 13 maart: 14u-18u

 uren goed voor jullie? 

• In de gekende vorm mag het niet mogen (modeshows op straat of binnenin 
winkels wordt aanzien als publiekstrekkend – negatief resultaat bij de ‘covid event 
scan’) 

• MAAR we zetten alles in het werk voor een meer dan waardig alternatief!!



RRRR----OhOhOhOh----de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021

• Ons voorstel bestaat uit 4 delen:

1 
De nieuwe collectie wordt getoond tijdens een virtuele modeshow die op voorhand wordt opgenomen (mogelijks in 
het neogotische gedeelte van stadhuis – daar ligt een rode loper). 
De winkels die deelnemen, betalen hiervoor een deelnameprijs cfr. vorige jaren
Deze virtuele modeshow wordt viraal verspreid via social media - op Clearchannel borden – TV Oost – Siniscoop –
eigen kanalen van de handelaars - … 

 Doel:
a) promotie maken om te komen winkelen voor de nieuwe collectie tijdens het R-Oh-de loperweekend
b) de deelnemende handelaars zetten hun collectie extra in de spotlight

2
Tijdens het R-Oh-de loperweekend krijg je per aankoop van €50 een leuk cadeau (shoppertas, paraplu,… tbd). 
Bovendien maak je kans op één jaar gratis winkelen in Sint-Niklaas. 

 Doel: shoppers naar de stadskern brengen 13-14 maart



RRRR----OhOhOhOh----de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021

3
Rode loper wordt uitgerold vóór alle winkels ipv in 

het midden van de Stationsstraat

 Doel: concept van ‘rode loper’ behouden op een 

coronaproof-manier.

4
Extra sfeer in de stadskern (wandelend live orkest, 

spektakel act met rode doeken,… coronaproof) 



RRRR----OhOhOhOh----de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021de loperweekend 2021

Communicatie

We voorzien veel communicatie. 

O.a. Oh magazine, middenstraatvlaggen, TV Oost, mailing, De Zondag, Rondom, social media, …

Toevoegen baseline voor extra duiding van het concept: 

R- -de loper weekend

De nieuwe lente- en zomercollectie verrast
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Dyzo: zittingsmomentenDyzo: zittingsmomentenDyzo: zittingsmomentenDyzo: zittingsmomenten

• Vzw die ondernemingen ondersteunt

• Gespecialiseerd in ondernemingen in moeilijkheden

• Overeenkomst tussen Dyzo vzw en stad Sint-Niklaas

• Binnenkort zitdagen op stadhuis

https://www.dyzo.be/

• Persbericht, info komt nadien op www.ondernemeninsintniklaas.be
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• Uitbouwen digitaal ondernemersloket

• Aanmelden

• Gegevens beheren

• Producten en vergunningen aanvragen

• Aanvragen opvolgen

• Interesses beheren

• Project met de steun van

Project digitaal ondernemersloketProject digitaal ondernemersloketProject digitaal ondernemersloketProject digitaal ondernemersloket



• Minder dan 15 minuten

• Graag invullen tegen ten laatste 10 januari

• https://leapforwardgroup.typeform.com/to/Jmw5dLQs

Oproep bevragingOproep bevragingOproep bevragingOproep bevraging



Varia: succesvolle winterwandeling in SintVaria: succesvolle winterwandeling in SintVaria: succesvolle winterwandeling in SintVaria: succesvolle winterwandeling in Sint----NiklaasNiklaasNiklaasNiklaas

• Sint-Niklaas wintert: hartverwarmende winterwandeling ipv ijspiste en kerstmarkt.

• Laat je verwonderen door 13 unieke kerstbomen die elk een prachtig luisterverhaal vertellen. Tot 10 
januari elke dag van 16:00 tot 22:00. Starten doe je aan het stadhuis, waar je ook de route-brochure 
kan meenemen. Laat onderweg je hart spreken en steun de vijf lokale goede doelen.

• Veel volk op de been door het centrum van Sint-Niklaas. Weliswaar vooral ‘s avonds, maar zorgde voor 
véél (her)ontdekken van leuke plaatsen en winkels in de stad. 

Amai, echt een leuke wandeling. 

Ik heb tijdens het wandelen 3 

superleuke winkels ontdekt die ik 

totaal nog niet kende.

“
Heel leuke activiteit om met het 

gezin te doen. Ik kom binnenkort 

overdag nog eens terug want ik 

heb leuke plekjes gezien.

“



Varia: data handelaarsoverleg 2021Varia: data handelaarsoverleg 2021Varia: data handelaarsoverleg 2021Varia: data handelaarsoverleg 2021

• www.ondernemeninsintniklaas.be > Dagelijks ondernemen > Overleg met de stad >

Handelaarsoverleg


