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Agenda
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• Weekend van de Klant

• Eindejaar activiteiten

• Sfeerdecoratie- en verlichting in de stadskern

• Varia 



Vredefeesten
• 3, 4, 5 september 2021: ballonnen, muziek, feest!

• Editie 2021 in veilige omstandigheden

• Ballonnen over de stad
• Opstijglocaties enkel bekend voor de piloten en passagiers

• Festivalzone H. Heymanplein en Castrohof
• Podium dat normaal op Sint-Nicolaasplein staat, verhuist naar H. Heymanplein
• Eén afgesloten festivalsite
• Corona-safe-ticket (gevaccineerd of PCR test van max. 48u oud)
• Geen social distancing of mondmaskerplicht

• Grote Markt
• Geen groot podium dit jaar
• Groot horecaterras met akoestische sfeermuziek. Corona-regels cfr. andere corona-terrassen
• Wereldmarkt onder het thema ‘Diversiteit fleurt Sint-Niklaas op’
• Controleerbare, afgesloten zone
• Regels van het marktprotocol: mondmasker, social distancing, publieksstromen worden aangewezen 
• Ondernemersavond op vrijdagavond

• BOOM FEST: stadspark
• Toegankelijke feestmuziek (Camille, Willy Sommers,..) 
• Afgesloten festivalzone cfr. H. Heymanplein en Castrohof

• De Salons
• Tuin van De Salons: Terrazza: klassieke muziek



Vredefeesten
• Vredefeesten ‘varia’: 

• Festivalzones: afbouwen tussen middernacht en 1u
• Hele weekend: kermisattracties en straatanimatie
• Faciliteitenpand (toilet) ook open op zondag

• Mobiliteit: doorrijverbod zone OLV - Grote Markt - Moerland

• Vrijdag 3 september: van 17u tot 02u00

• Zaterdag 4 september: van 12u30 tot 02u00

• Zondag 5 september: van 12u30 tot 22u00

• Aangevuld met zones doorrij verboden, m.u.v plaatselijk verkeer 

(zeer gedetailleerde maatregelen binnenkort online na te lezen)
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Weekend van de Klant: 2-3 oktober

• Zaterdag 2 oktober: 10-18u
• Zondag 3 oktober: 13u-17u ipv 14u-18u?

• Vorige keer beslist om het budget vanuit CMM in te zetten op een actie

• Volk trekkende actie. Rad van de Klant cfr. 2020
• Voucher bij aankoop vanaf €25. Feedback na vorig jaar?
• Prijzen t.w.v. €25 bij verschillende ondernemingen
• Kindvriendelijke troostprijzen

• Extra actie vóór de ondernemers 

• Registreer je eigen actie voor 12 september! Via www.weekendvandeklant.be
En ontvang een gratis pakket met promomateriaal.  

• Vorig jaar: 85 ondernemers in Sint-Niklaas deden mee 

http://www.weekendvandeklant.be/


Troostprijzen, 2 keuzes maken uit o.a.…
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Eindejaar 2021
b) Eindejaarswinkelen

• 25-26 december is zaterdag-zondag

• 2 weekends winkelweekend? 11-12 & 18-19 december

• Animatie

• Interesse in late night shopping? Donderdagavond 23 december? Wie zou meedoen? 

• Koop lokaal: opnieuw KadOh van hier. 

Website met honderden eindejaarsgeschenken van lokale ondernemingen. 

c) Publiekstrekkend evenement – gericht op bovenlokaal publiek

• Ideeën voor publiekstrekker, gedurende de hele winter / soldenperiode / kerstvakantie? 

• Publiekstrekker die ook de ondernemingen ten goede komt. 

• De publiekstrekker moet ook mensen aanzetten om Ontdeksintniklaas.be en 

socials te verkennen, te volgen, te liken, te delen.

• Zotte ideeën? Type reuze glijbaan op de Star? 

Boblseeën door de stad, vanop parking Kreëfel door Stationsstraat?

In combinatie met rooftopbar? 

a) Winterse activiteiten – vnl. gericht op inwoners
• Voorlopig plan: 
• Grote Markt

Ijspiste (andere opstelling door container en uitgebreide 
werf)
Chalets 

• Houtbriel: Chalets met horeca 

• Kerstmarkt wordt wellicht 2 weekends: 10-12 en 17-19 
december

• Stationssplein: we streven naar graag een plein voor de 
ouders en kinderen

Nostalgische kermis 
+ …. Voor kinderen (suggesties welkom)
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Sfeerdecoratie stadskern

• Kleurrijke lampionnen blijven tot na Vredefeesten
• Aankleding Stationsstraat nadien: herfstthema (bladjes, paraplu’s aan overspanningen +

bestickering). Interesse in bestickering vitrine?

• Middenstraatvlaggen
• Vanaf nu: Vredefeesten
• Na Vredefeesten: Weekend van de Klant
• Na Weekend van de Klant: ondernemersportretten
• Vanaf begin november: Stad van de Sint
• Vanaf begin december: Sint-Niklaas Wintert

• Winterverlichting: zie next slides. Feedback na vorig jaar? 

• Raamcontract voor 4 jaar, beperkte aanpassingen mogelijk. 



The Story of Winter Boek sfeerbeeld



Overspanningen sfeerbeeld  ( + hotspot)



Overspanningen sfeerbeeld Smalle Straten



Paalmotieven sfeerbeeld 



Stationsplmein sfeerbeeld 



Heymanplein façade winkeliers 



Special: huis van de sint 



Hotspot/Eyecatcher x-mas tree  



Specials: markt luifel  



Special: Stadhuis 


