
Handelaarsoverleg
Woensdag 30 juni 

Via Teams



Agenda

• Evaluatie Terrasjesdagen

• Sint-Niklaas Zomert

• Weekend van de Klant: 2-3 oktober 2021

• Centrummanagement: voordelen & openstaande posities 

• Varia





Evaluatie Terrasjesdagen

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

• Winkelbraderij & koopzondag in de Stationsstraat
• Regen voorspeld. Zaterdag uiteindelijk goed weer. Zondag storm vanaf +- 15u30. 
• Positieve reacties op kleurrijke lampionnen & sfeervolle winkelstraat
• 19 braderijkramen. 2 namen uiteindelijk niet deel. 
• Veel volk en sfeer, hopelijk vertaald in goede omzetcijfers! 

• Straattheaterfestival
• Zaterdag + zondag 26-27 juni
• Zaterdag + zondag 5-6 juli

• Toeristische opendeurdag met stadswandeling 
• Goede bezoekerscijfers
• Reservering schrikt sommigen wel af (volgend jaar normaal niet meer nodig)

• Kubb op de Grote Markt
• Succesvol. Nog beter als men eerder had kunnen inschrijven/communiceren
• Start van een jaarlijkse traditie? Te checken met Beachvolley
• Zou nog beter zijn in combinatie met Kantien Royal op de Grote Markt
• Jeugdbewegingen laten intekenen op zondag

Jullie feedback?
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Sint-Niklaas zomert: stadskern
• Straattheaterfestival: familie- en gezinswandeling in de stadskern

• 26, 27 juni + 3,4 juli

• Scherm op het Sint-Nicolaasplein
• Hele maand juli
• Tour de France, Olympische Spelen, concertfilms, klassiekers, animatiefilms,… 

• Ketnet zomerzoektocht: op zoektocht door de stad met allerlei leuke attracties
• 10+11 juli

• Zomeractie op de markt
• 8 en 15 juli (H. Heymanplein)

• Zomerkermis op de Grote Markt
• 3-18 juli

• Ambachtelijk weekend
• 22+23 augustus

• Pppush-it: naast het bekende programma nog extra expo’s, live acts en labo’s
• Tot 27 augustus

• Terrazza: klassieke muziek in de tuin van de Salons
• 4 & 5 sept

• Vredefeesten
• 3, 4, 5 sept

• Parkies
• Verschillende muziekgenres
• 3, 10, 17, 24 augustus
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Weekend van de Klant: 2-3 oktober

• Opnieuw branden als ‘Weekend van de Klant’ ipv ‘Oh-dagen’

• Focus voor de consument: acties bij de individuele ondernemingen/handelszaken

• Budget en effort vanuit Centrummanagement voornamelijk steken in … ??
… cadeaus voor shoppers (cfr. paraplu bij Rode Loperweekend)
… straatanimatie
… aankleden van de straat
… kindvriendelijke actie
… volk trekkende actie (cfr. rad 2020) 
… wedstrijd (cfr. Win één jaar gratis winkelen) 
… 

• Extra actie vóór de ondernemers 
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Centrummanagement: ledenvoordelen

• Update voordelen Centrummanagement 2022

• Extra wensen en ideeën van jullie kant? 
• (Eenmalige) korting bij Stadsmunt? 
• Korting voor reclame bij TV Oost / Clearchannel borden? 
• Extra voordelen bij evenementen? 
• Workshops/webinars over relevante topics? Hulp bij digitalisering / …?
• …

• Huidige voordelen: 
• Tot 60 % korting op de parkeercheques voor de parking van de Grote Markt en de Stationsstraat.
• Eénmalig zes maanden 50 % korting voor leden die instappen in het overkoepelend getrouwheidssysteem met de Oh-kaart.
• Tussenkomst tot 300 EUR aan de muziekkroegentocht of alternatief evenement georganiseerd door het centrummanagement.
• Korting van 100 EUR voor een standplaats tijdens de kerstmarkt.
• Logistieke, promotionele en financiële ondersteuning tot max. 2.500 EUR (met een max van 50 %) voor initiatieven die je met 3 collegaleden 

organiseert.
• Eénmalig 100 gratis winkeltassen en mogelijkheid tot bijbestellen zo lang de voorraad strekt aan 1,75EUR per draagtas.
• Terugbetaling van het inschrijvingsgeld KBO voor starters, op voorwaarde dat je twee jaar lid wordt.
• Uitnodiging voor vier netwerkmomenten, waaronder de Avond van de Economie (donderdag 28 oktober 2021!) 
• Voordeeltarief bij winkelevenementen en ad hoc handelaarsinitiatieven. (vb. R-Oh-de loperweekend, kerstboom tijdens de eindejaarsperiode...)



Centrummanagement: openstaande posities

• Leden Centrummanagement: 

4 posities open in Algemene Vergadering voor vertegenwoordigers van ondernemers uit het 
kernwinkelgebied/focusgebied. 
Interesse mag doorgegeven worden. 

Momenteel:
Liesbet Deprest (Carrefour)
Alain Van Steenlandt (Plaza Central)
Marc Buysse (De Castro)
Patrick De Schepper (Slaapgoed Verlinden)
Glenn Nicque (Oscar kappers/Dirk De Witte kappers)
Roddy De Schepper (‘t Fornuys)
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Varia

• Ondernemersenquête is verspreid door de Universiteit Gent, we kijken uit naar jullie
waardevolle input. Input voor het lokaal economisch beleidsplan, cfr.  ‘detailhandelsplan’. 
Indien geen enquête ontvangen, graag je e-mailadres nalaten bij  economie@sint-niklaas.be

• Oh magazine Zomer staat online: deel gerust! 

• Brochure ‘Schakelen voor groei’ wordt deze week verspreid. 
Nieuwe ondernemersinitiatieven, partnerschappen, tewerkstellingsinitiatieven, 
lokaal vakmanschap,.. Alles wat van Sint-Niklaas een welvarende stad maakt. 
Oplage: 1.750 ex. 

• Ideeën voor stadsgadget cfr. shoppingtassen?

• Volgend overleg: vrijdagochtend 13 augustus. Fysiek samenkomen?  

mailto:economie@sint-niklaas.be

