
 
 

Horecaoverleg 
09/11/2021 – Vredeszaal Stadhuis – 15u 

 

 

Aanwezigen:  

Ine Somers (schepen economie) 

Véronique D’haeyer (kabinetsmedewerker schepen Somers)  

Astrid Van de Voorde (deskundige evenementen)  

Ivan Laheyne (Café De Casino) 

Alain Van Steenlandt (Plaza Central) 

Danny Schillemans (Hotel Serwir) 

Dirk Van de Merckt (Foyer) 

Bram Lanoye (Kasteel Walburg) 

Mohamed Arabi (Fame Lounge) 

 

Verontschuldigd:  

Hannah Coene (horecacoach)  

Steve Vonck (’t Hemelrijk) 

Lieven Verhaert en Viviane Osselaer (Het Leugenpaleis) 

Tom Vandaele (Tom’s Kitchen) 

 

Agenda:  

1. Afwezigheid horecacoach 

2. Coronamaatregelen 

 - Covid Safe Ticket 

 - Terrasregeling Winter 

3. Evaluatie Streekbierenproeventocht 

4. Evenementen kalender: 

 - Stad van de Sint 

 - Rode Neuzendag 

 - Sint-Niklaas Wintert 

5. Varia  

 

 

1. Afwezigheid horecacoach 

- Hannah is afwezig tot en met 5 december 

- Afwezigheid wordt zo veel mogelijk ondervangen door dienst economie:  horeca@sint-

niklaas.be of 03 778 31 80 

- Jemila Bobkari (administratief medewerker dienst economie) zal instaan voor de 

terrasaanvragen. (LET OP: enkel aanwezig in de voormiddag!) 

 



 
 

2. Coronamaatregelen 

- Covid Safe ticket: 

o Infopagina voor horeca van FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/economische

-activiteiten/coronavirus-tips-voor 

o Horeca Vlaanderen: https://www.horecavlaanderen.be/home 

o FAQ  Vlaamse overheid rond het Covid Safe Ticket (CST): 

https://www.horecavlaanderen.be/nieuws/vlaanderen-publiceert-faq-over-het-

covid-safe-ticket 

o Klanten bijstaan bij aanvragen CST: 

 De drie manieren om een CST aan te vragen zijn te vinden in een handig 

overzicht op de website van de stad: https://www.sint-

niklaas.be/actueel/covid-safe-ticket-aanvragen-dit-zijn-de-drie-manieren 

 Heb je hulp nodig om je coronapas aan te vragen? Maak een afspraak in 

een digipunt in de hoofdbib, welzijnshuis, 't Lammeken/De Variant of 

Kringwinkel Den Azalee via 0471 24 58 82 of via digipunt@sint-

niklaas.be. 

 Handige fiche om af te drukken en op te hangen:  https://www.sint-

niklaas.be/sites/portaal/files/2021-

11/Covid%20Safe%20Ticket%20aanvragen.pdf (zie bijlage) 

 

- Ervaringen horecaondernemers: 

 Als er in een gezelschap 1 bezoeker rood scherm heeft, verlaat het ganse 

gezelschap de zaak (omzetdaling) 

 Schrik voor boetes: voorstel om boete bij de bezoeker te leggen en niet 

bij de horeca-uitbater (als die controle uitvoert) 

 Moeilijk CST scanning te doen tijdens de wekelijkse markt (heel veel 

passage gemengd met vaste klanten) 

 Vaste klanten komen minder frequent 

 Heel veel annulaties voor grote bedrijfsevenementen, familiefeesten > 

vaak pas laattijdig, moeilijk om annulatievergoeding te vragen uit schrik 

om klanten te verliezen 

 Ondernemers misnoegd over niet-gevaccineerden: pleiten voor 

verplichte vaccinatie 

 Luchtventilatie is moeilijker nu wegens koudere maanden en gevaar op 

klachten nachtlawaai 

 Momenteel is het juist hoofd boven water houden 

- Terrasregeling winter: 

o Overkappingen winterterrassen: 

 https://www.ondernemeninsintniklaas.be/vergunningen-en-

belastingen/terrasvergunning 

 Mogelijk vanaf 15/10/21 tot 31/3/22 

 Wel steeds toelating aanvragen via online formulier 



 
o Eindejaarsterrassen: 

 https://www.ondernemeninsintniklaas.be/vergunningen-en-

belastingen/terrasvergunning 

 Mogelijk vanaf 4/12/21 tot 16/1/22 (moet nog bekrachtigd worden door 

CBS) 

 Wel steeds toelating aanvragen via online formulier 

 

3. Evaluatie Streekbierenproeventocht 

- Liep van 20 tot 24 oktober 

- Communicatie met deelnemende zaken is moeilijk verlopen waardoor sommige zaken 

laattijdig verwittigd werden, zaken hebben afgehaakt en sommigen zelfs niet open waren 

op de afgesproken dagen > in de toekomst moeten hier betere afspraken rond gemaakt 

worden 

- Flyer: openingsuren deelnemende zaken vermelden 

- De meeste horecaondernemers willen liever naar het oude concept 

o Op voorhand inschrijven om betere inschatting te kunnen maken naar 

bestellingen, personeelsinzet 

o Misschien eens proberen op een donderdagavond ‘after work’ ipv op een 

zaterdag 

- De Foyer heeft wel een heel positieve ervaring en klanten komen terug voor de 

streekbieren 

- Misschien een combinatie van het oude en nieuwe concept 

 

4. Evenementenkalender 

- Stad van de Sint 

o Huis van de Sint (opnieuw fysiek) 

 12 november tem 6 december  

 Geen schoolbezoeken 

 Aangepaste openingsuren met reservatie en CST: 

• op zaterdag 20/11, 27/11 en 4/12 van 13 tot 18 uur. 

• op zondag 21/11, 28/11 en 5/12 van 13 tot 18 uur. 

o Dag van de Sint: 14 november 

o Sint in de piste: 20 & 21 november + 27 & 28 november (verplaatste markten op 

18 en 25/11)  

o Wintercircus Vlaanderen: 25 & 26 november 

o CHECK website voor laatste updates: https://www.stadvandesint.be/ 

- Rode Neuzendag 

o Rode Neuzen dag maandag 22/11 in verschillende steden 

o Opstelling op Sint-Nicolaasplein 

o een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius 

o Live radio met Laura Tesoro, Julie Van den Steen en Q-music presentator Vincent 

Fierens 

o Tussen 7u en 10u: Sint-Niklazenaren lichten eigen RN-actie toe en deponeren 

centen in de grote Rode Neus 



 
o Opstellinsplan (zie bijlage) 

 

- Sint-Niklaas Wintert 

o Winterfoor Grote Markt 

 Vrijdag 3 tem maandag 20 december 

o Kerstmarkt: Grote Markt & Houtbriel 

 10 tem 12 december 

 17 tem 19 december 

o Kerstmarkten deelgemeenten: 

 Sinaai: 11 december 

 Puivelde: 12 december  

 Belsele: 18 december 

 Nieuwkerken: 26 december 

o Verplaatste markten tijdens winterfoor 
 9/12: kom markten en win kermisjetons 
 16/12: BV’S op de markt 

o IJspiste 
 9 december tem 16 januari 

o NIEUW: Magische winterwandeling 

 16 december tem 9 januari 

o Koopzondagen 

 12 & 19 december 

o Tevens ook Feestmarkt op Stationsplein 

o Goestink (o.v.)  

 Aanvraag ingediend voor  za 8/1 

o Nieuwjaarshappening Grote Markt 

 Zondag 9 januari 

o Inschrijvingen kerstmarkt: 

 Volzet 

 Op wachtlijst: via mail naar marktleider (dienst EVE) 

5. Varia 

- geen 

 

 

 

 


