
Handelaarsoverleg
Woensdag 17 februari

Via Teams



Agenda

• Zondagsopeningen januari (terugblik) 

• R-Oh-de loperweekend

• Bellend vlak

• Centrummanagement 2021



Zondagsopeningen januari 

• Veel communicatie vanuit de stad 

(Mailing naar 26.000 Waaslanders, Facebook, website, 
Instagram, grote werfbanner op de Grote Markt, advertentie
in De Zondag, flyers & affiches bij handelaars, flyers &affiches
in bibliotheken, stadhuis, zwembad,… , Clearchannel borden, 
etc.) 

• Draagvlak bij de winkeliers??

• 7 à 8 winkels open teleurgestelde consumenten 
(ook uit omliggende gemeenten)

• Wat wensen jullie als handelaars? Promotie voor
alle zondagsopeningen? Minstens x winkels open? 

• Als stad enkel nog promotie over zondagsopeningen
i.h.k.v. een evenement?

• Minder zondagen om engagement bij de consument te
vergroten? 



Zondagsopeningen 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)



Agenda

• Zondagsopeningen januari (terugblik) 

• R-Oh-de loperweekend

• Bellend vlak

• Centrummanagement 2021



R-Oh-de loperweekend

- Dubbele Oh-punten

- Bij aankoop van €50 of 2x €25: knappe koepelparaplu
> formulier wordt door ons verdeeld

- WIN 1 jaar gratis winkelen
> zelfde formulier als paraplu

- Eigen actie in de winkel?

- Extra sfeer in de straat



R-Oh-de loperweekend - communicatie

Communicatie:

• Oh magazine: eind februari in de bussen
• TV Oost: 1-13 maart (filmpjes modeshow)
• Clearchannel borden: nu – 13 maart (algemeen beeld + filmpjes modeshow)
• De Zondag: 7 maart (volledige pagina advertentie)
• Rondom: 9 maart (volledige pagina advertentie)
• Affiches en flyers in stadsgebouwen en bij winkels, kappers,…: worden deze week 

rondgebracht
• Middenstraatvlaggen hangen al op
• Schuifborden aan invalswegen hangen al op
• Facebook & Instagram: begin – midden maart (ook betaalde advertenties)
• Joyn tablets: nu – midden maart 
…





R-Oh-de loperweekend

• 10 meter rode loper bestellen voor de deur
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/

• Voor wie? ALLE handelaars, horeca, dienstverleners

• Wordt door ons geleverd op vrijdagochtend en weer 
opgehaald op zondagavond 

• Prijs? Gratis

https://www.ondernemeninsintniklaas.be/


Agenda

• Zondagsopeningen januari (terugblik) 

• R-Oh-de loperweekend

• Bellend vlak

• Centrummanagement 2021



Bellend vlak

Fysieke toegankelijkheid verhogen

• Draadloze bel met logo

• Metalen oprijvlak

• Draagbaar en verplaatsbaar

• Gewicht: in 4kg, max 14kg



Bellend vlak

Aanbod

• Vaste prijs van €100 → normaal gemiddeld €570!

• Infogesprek i.f.v. toegankelijkheid mogelijk

Wat doe jij?

• Bevestig de bel & logo

• Wanneer iemand aanbelt, wordt het rijvlak gelegd

Interesse? Mail naar diversiteit@sint-niklaas.be

https://www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/een-bellend-vlak-voor-jouw-zaak

mailto:diversiteit@sint-niklaas.be
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/een-bellend-vlak-voor-jouw-zaak
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Centrummanagement 2021

• Leden 2020: 50% korting

• Eind januari verzonden via 
mail en post

• Nodig anderen gerust uit om ook
lid te worden, meer info bij mij. 



Volgende handelaarsoverleg 

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

Handelaarsoverleg

http://www.ondernemeninsintniklaas.be/

