
Handelaarsoverleg
Vrijdag 19 maart

Via Teams



Agenda

• R-Oh-de loperweekend (evaluatie)

• Terrasjesdagen

• Duurzame stadsdistributie: pilootproject

• Oh-punten → stadsmunt

• Varia



R-Oh-de loperweekend (evaluatie)

• Ondanks het mindere weer: veel volk 

• De meeste winkels open op zondag (ook enkele ketens)

• Acties erg populair: paraplu’s en 

‘win 1 jaar gratis winkelen’

> gratis geven werkt voor upselling

• Jullie feedback?

• Houden in maart? Of begin april 2022 
o.w.v. beter (terrasjes)weer? 
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Terrasjesdagen

• 25-26-27 juni 2021 – start van ‘Sint-Niklaas zomert’

• Levendig winkelweekend, extra sfeer en animatie
• Jouw eigen actie of belevingsactiviteit zetten we mee in de kijker

• Lancering nieuw gadget cfr. winkeltas 

• Programma in opmaak: Kantien Royal (foodtruckfestival) – braderij – toeristische

opendeurdag met stadswandeling - extra focus op ‘terrassen’ & horeca - … 

• Geen beachvolley dit jaar
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Duurzame stadsdistributie: pilootproject
• Gezocht: ondernemers/pioniers voor een pilootproject

• Samenwerkingsovereenkomst met fietskoerierdienst 
(afspraken worden onderling gemaakt m.b.t. prijzen, 
levertijden, verzekering, opzeg,..) 

• Levering van (online) bestellingen per cargofiets 
ipv per post. Ecologische manier van leveren + 
persoonlijk contact. 

• Doel: stadsdistributie verduurzamen + 
gemakkelijke verzending voor handelaar (niet meer 
tijdens de uren langs bPost passeren)

• Alvast jullie eerste bedenkingen?  
• Meer concrete oproep volgt nog.

VERKENNINGS
FASE
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Oh-punten > stadsmunt

Probleem: Oh-punten worden technisch niet meer ondersteund door Joyn vanaf 1 mei 
2021 (oorzaak: Apple licentie vervalt onherroepelijk). 

Maar… we maken hier een positieve boodschap van! 
De stad bereidt de komst van een nieuwe stadsmunt voor. 

• Blijf jouw Oh-punten omruilen in voordelen tot en met december 2021. 
De voordelen blijven dezelfde, maar vanaf 1 mei enkel nog inruilen in Stationsstraat 11
en aan infobalie stadhuis.

• Blijf lokaal shoppen en verdien nu al jouw startsaldo voor de nieuwe stadsmunt in 
2022. 

Vanaf volgend jaar ook in te ruilen bij jouw favoriete handelszaak.



Oh-punten > stadsmunt
Deelnemende handelaars én alle consumenten worden stap-voor-stap 
begeleid vanaf begin april. Er wordt duidelijke en gerichte communicatie 
voorzien. 

+ Save the date: 29/04 bijeenkomst over “stadsmunt”

! KadOh-bon blijft ongewijzigd (andere app)
! Systeem van loyaliteitspunten tussen handelaars & klant blijft ongewijzigd
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4 april: Ronde Van Vlaanderen 
• vanaf 6 uur geen verkeer meer toegelaten : 

- op Parklaan : vanaf Moerlandstraat, richting Grote Markt, 
- op Grote Markt : vanaf Parklaan, richting Parkstraat, 
- in Parkstraat : van Grote Markt, richting Onze-Lieve-Vrouwplein,
- op Onze-Lieve-Vrouwplein : vanaf Parkstraat, richting rotonde (met Hofstraat en Plezantstraat), 
- op Onze-Lieve-Vrouwplein : vanaf rotonde (met Plezantstraat en Hofstraat), richting Onze-Lieve-
Vrouwstraat en Grote Markt, 
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat : vanaf Onze-Lieve-Vrouwplein, richting Grote Markt, 
- op Grote Markt : vanaf Onze-Lieve-Vrouwstraat, richting Parklaan, 
- op Parklaan : vanaf Grote Markt, richting rotonde op Koningin Astridlaan (N70), tot 
Moerlandstraat.

• De Parklaan kan wel nog gedwarst worden vanuit de Moerlandstraat tot 9 uur. 

• Vanaf 9 uur is er geen verkeer meer mogelijk : 

- op Parklaan : vanaf rotonde op Koningin Astridlaan (N70), richting Grote Markt, tot 
Moerlandstraat,

- op Parklaan : vanaf Moerlandstraat, richting rotonde op Koningin Astridlaan (N70).

• Op dat ogenblijk wordt ook het kruispunt van de Parklaan met de Moerlandstraat zelf dichtgezet 
met nadars.

• Na de passage van de renners, ten vroegste vanaf 10.45 uur, zal begonnen worden met het terug 
verwijderen van de geplaatste nadars



Varia
• Horeca opent onder voorbehoud op 1 mei

✓zaterdag, feestdag
✓Veel volk in de stadskern. Wie opent? 

• Verbod op verkoop van lachgas
✓Bij controles in Sint-Niklaas treft de politie regelmatig capsules lachgas aan. Het 

gaat daarbij om zowel kleine huishoudelijke capsules zoals bv. slagroompatronen 
als grotere flessen van 1 liter en meer. 

✓De federale overheid verbiedt vanaf 5 maart 2021 de verkoop van metalen 
slagroomcapsules met lachgas aan minderjarigen. Het verbod is eveneens van 
toepassing op de online verkoop van dergelijke ampules. De webpagina's die 
lachgas te koop aanbieden moeten duidelijk vermelden dat de verkoop ervan 
verboden is voor minderjarigen.

• Actie rond Pasen
Zoektocht in deelnemende winkels – win een groot paasei 
> dit jaar geen capaciteit vanuit CMM, wel (financiële) ondersteuning mogelijk indien 
georganiseerd door handelaars! 

• Uitbreiding dienst economie



Varia: uitbreiding dienst economie

✓Een voltijdse adviseur circulaire economie 

Een lokaal economisch landschap dat klaar is voor de toekomst, dat klaar is voor de volgende generaties. Daar 
gaan we voor in Sint-Niklaas! Bouw onder andere mee aan de nieuwe site in de Heistraat of help Sint-Niklaas op 
weg naar meer innovatieve en duurzame ondernemersvormen. 

✓Een halftijdse projectcoördinator ‘Sint-Niklase stadsmunt’

Betalen met een lokale munt om zo de lokale economie extra kracht bij te zetten en lokaal kopen te stimuleren. 
Een utopie? In het buitenland doen ze het ons alvast succesvol voor. Neem jij voor Sint-Niklaas deze pioniersrol 
op? 

✓Een halftijdse projectcoördinator ‘Jongeren en ondernemerschap’

De Sint-Niklase jeugd is jong en wild, maar vooral goud waard. Het BAAS-project creëert ruimte voor jonge 
ondernemers in Sint-Niklaas. Geen idee te gek en geen sector te vreemd. Word jij de ‘community shaper’ die 
ervoor zorgt dat jongeren hun weg vinden naar dit project? Hét gezicht van BAAS Sint-Niklaas en een echte 
allround hero? 

✓Een voltijds diensthoofd economie 

Van KMO’s tot horeca, van dienstverleners tot handelaars, van belangverenigingen tot ontwikkelaars: onze Sint-
Niklase ondernemers schakelen snel. Team economie denkt mee, schakelt mee. Als diensthoofd economie stuur 
je het team aan, breng je extra focus en efficiëntie, leg je linken met andere beleidsdomeinen.



Varia: profploeg

• De Vlaamse regering voorziet een “Profploeg” van experten 
en deskundigen die het lokaal bestuur kosteloos zal adviseren 
over ruimtelijke planning, e-commerce, vastgoed, events, 
sociale media of stedelijke logistiek. 

• De profploeg biedt u een kort maar intens traject op maat van 
de stad of gemeente. 

• Stadsbestuur Sint-Niklaas zal hier op ingaan.
Termijn: zomer/najaar



Volgende handelaarsoverleg 

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

Handelaarsoverleg

http://www.ondernemeninsintniklaas.be/

