
HANDELAARS-
OVERLEG
Woensdag 12 januari
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BESTE WENSEN 
VOOR 2022

Stad Sint-Niklaas



Agenda
• Evaluatie winteracties

• KadOh van Hier
• Winter Winkelzondagen

• Winkelzondagen 2022
• Soldenzondagen

• R-Oh-de Loperweekend

• Van Oh-kaart naar Stadsmunt

• Varia
• Handelaarsoverleg 2022



Evaluatie
Kad-Oh van Hier

WEBSITE

• 50 handelaars -
260 lokale cadeaus

• ± 4.500 bezoekers hebben rond 
gesnuisterd en gekocht via onze 
lokale webshop

SOCIAL
MEDIA

55%
30%

5%
5%5% Social Media

Direct

Referral

Email

Organic search

• Iets minder succesvol dan vorig 
jaar: geen magisch rad, geen 
lockdown, iets minder 
deelnemende handelaars en 
cadeaus, …



Evaluatie Winter
Winkelzondagen

SFEER BEELDEN

• Het was dubbel zo druk in onze 
stadskern i.v.m. de winter winkel-
zondagen vorig jaar

• Ook was het duidelijk drukker op 
23 en 30 december in onze 
stadskern

• Positieve effecten van:
• Minder strenge covid-

maatregelen
• Van 3 naar 2 winkelzondagen
• Vervroegen openingsuren 

(13u – 17u)

SOCIAL
MEDIA
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Winkelzondagen 2022
WINTERSOLDEN

• 08-09 januari
• 22-23 januari
• 29-30 januari

R-OH-DE LOPERWEEKEND
(enkel in de stadskern)

• 19-20 maart

TERRASJESDAGEN
• 25-26 juni

ZOMERSOLDEN
• 02-03 juli

WEEKEND VAN DE KLANT
• 01-02 oktober

EINDEJAAR
• 10-11 december
• 17-18 december

Nog andere voorkeursdata voor afwijking van de wekelijkse rustdag?
Geef gerust door via economie@sint-niklaas.be

mailto:economie@sint-niklaas.be


Soldenzondagen
08-09 en 22-23 en 29-30 januari
• Openingsuren:

• Zaterdagen 10u – 18u
• Zondagen 13u – 17u

Communicatie 9 januari
• Clearchannel borden

• Mailing naar consumenten

• Social media (Facebook & website)
• Stad Sint-Niklaas
• Ontdek Sint-Niklaas

Feedback: Niet altijd evident voor iedere handelaar om zoveel 
zondagen open te doen. Voorstel om de winkelzondagen in 
december en januari te reduceren tot 3 .
(met 2 zondagen in december en 1 in januari)
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R-Oh-de 
loperweekend

19-20 maart
• Openingsuren

• Zaterdag 10u – 18u
• Zondag 14u – 18u

• Rode loper
Doorheen de volledige Stationsstraat
en op aanvraag voor de winkels

• Modeshow buiten
Fysieke modeshow in de Stationsstraat
(o.v.v. covid maatregelen)

• Inschrijven kan via volgend formulier

• Pianofest en 123Piano
• Piano’s gratis ter beschikking in de Stationsstraat
• Piano-go-cart die doorheen de stadskern rijdt

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b8aWwLxpOU2qlvHiwHHUHpA_jqaRGn1Jo0agSYTw1fxUNkZTRFdPQzU1M1I5QzlQVzY5WUFWNUhVMS4u


BANNER / MIDDENSTRAATVLAG

R-Oh-de 
loperweekend

PIANO-GO-CART

Communicatie
• Middenstraatvlaggen

• Flyers en affiches
• Bij handelaars
• In de stadsgebouwen

• Oh- & UIT-magazine

• De Zondag & Rondom

• Clearchannel borden

• Persbericht

• Mailing naar consumenten

• Social media
(Facebook & website)
• Stad Sint-Niklaas
• Ontdek Sint-Niklaas
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Van Oh-kaart 
naar Stadsmunt

• Een naam voor de nieuwe stadsmunt
• 350 burgers hebben eind december

een suggestie ingediend
• De 5 populairste namen waren:

• Klaasjes
• Nikls
• Raapjes
• Cinten
• Sengsen

In de loop van deze maand wordt een tipje van 
de sluier opgelicht en volgt de bekendmaking 
van de nieuwe naam.

• Startschot op het R-Oh-de Loperweekend
• Gecombineerd met een openingsactie



Van Oh-kaart 
naar Stadsmunt

• Wens mee deel uit te maken van de stadsmunt?
• Schrijf je dan snel hier in!

• Wens je meer informatie?
• Lees de FAQ of
• Contacteer Ziggy Hempel voor een 

persoonlijk bezoek
(ziggy.hempel@sint-niklaas.be)

https://www.ondernemeninsintniklaas.be/dagelijks-ondernemen/stadsmunt/inschrijven-voor-de-stadsmunt
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/dagelijks-ondernemen/stadsmunt/faq
mailto:ziggy.hempel@sint-niklaas.be
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Handelaarsoverleg 2022
REEDS VASTGELEGDE DATA

• Woensdag 12 januari

• Vrijdag 18 februari

• Woensdag 30 maart

• Vrijdag 13 mei

• Woensdag 22 juni

UUR

• 8u30 – 9u45

Data vanaf de zomer volgen nog.
Altijd de meest geüpdatet kalender?
Die vind je hier onder data.

Feedback: Sommige handelaars zijn voorstander van digitaal overleg. Te 
bekijken of hybride (digitaal en fysiek) overleg in de toekomst mogelijk is.

https://www.ondernemeninsintniklaas.be/dagelijks-ondernemen/overleg-met-de-stad/handelaarsoverleg


VRAGEN OF 
FEEDBACK

Volgend handelaarsoverleg
18/02/2022


