
HANDELAARS-
OVERLEG

Vrijdag 18 februari
Ontvangstzaal, stadhuis



Agenda
• Corona barometer

• R-Oh-de Loperweekend

• Lancering Sengzen

• Vooruitblik 2022

• Varia



Corona
barometer
• Code oranje

vanaf 18/02

• Geen beperkingen 
meer op winkelen

• Geen sluitingsuur 
voor nachtwinkels

• Mondmaskerplicht 
vanaf 12 jaar
(gaat in op 19/02)

CODE ORANJE

VENTILATIE: Het overlegcomité benadrukt het belang van een goede ventilatie. Bij het bereiken 
van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 
luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere 
maatregelen worden genomen. 

VANAF 18 FEBRUARI 2022

MONDMASKER VERPLICHT 
VANAF 12 JAAR

TELEWERK
AANBEVOLEN

WINKELEN
GEEN BEPERKINGEN MEER
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R-Oh-de 
loperweekend

19-20 maart
• Openingsuren

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

• Rode loper
• Doorheen de volledige Stationsstraat
• Ook een voor jouw winkel?

Schrijf je dan snel nog hier in of
via het nieuwsitem op ondernemeninsintniklaas!

• Bloemen in de Stationsstraat
• Voor wie een rode loper aanvraagt
• Bloemen blijven de hele week staan
→Extra lentesfeer!

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Db8aWwLxpOU2qlvHiwHHUHkS_QxfYaxNGvjfOjobPls1UMVlSUFNLOVZGWEpUSkNSTjVMN1VBUEtHNS4u&data=04%7C01%7CAnske.Batsele%40sint-niklaas.be%7Ca96731e050d041a6284808d9ed54ad50%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637801770205250605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eworUpbpvJlShZZWSRGBI9nHwsuTNN%2BhYTPuvY3P8q8%3D&reserved=0
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/r-oh-de-loperweekend-2022-r-oh-de-loper-voor-jouw-zaak
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Binnenkort betalen
we met Sengzen

Startshot op het r-Oh-de loperweekend

Gecombineerd met openingsacties:
• Dubbele Sengzen bij alle deelnemers
• Voucher met eerste gratis Sengzen
• Mascotte Klaas en promoteam



Binnenkort betalen
we met Sengzen

App getest bij handelaars die zich
vrijwillig opgegeven hebben

Registratie en training vanaf 2 maart
• Inplantool wordt binnenkort doorgemaild 

naar alle deelnemers

Flyers en affiches zijn in druk, worden 
binnenkort verdeeld onder alle deelnemers



Ook werken
met Sengzen?

Wens je ook te werken met Sengzen?
• 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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Vooruitblik 2022

R-Oh-de Loperweekend
19 & 20 MAART

Buitengewoon XL
15 MEI

Terrasjesdagen
23 T.E.M. 26 JUNI

Bubbles & Bites
NOG TE BEVESTIGEN

Euromarkt
5 T.E.M. 7 AUGUSTUS

Vredefeesten
2 T.E.M. 4 SEPTEMBER

Winterwinkelzondagen
11 & 18 DECEMBER

Stad van de Sint
NOG TE BEVESTIGEN

Muziekkroegentocht
NOG TE BEVESTIGEN

Weekend van de klant
1 & 2 OKTOBER

Autovrije zondag
22 SEPTEMBER

Streekbierentocht
NOG TE BEVESTIGEN



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

EUROMARKT
• 06-07 augustus

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

EXTRA

mailto:economie@sint-niklaas.be


Euromarkt

5-7 augustus
• Marktkramen vanuit heel Europa

• Op onze Grote Markt

• Vorige editie: 120.000 bezoekers

• Geheel concept met diverse acties uit 
verschillende disciplines

Acties door handelaars:
• Zondagopening
• Euro Modeshow
• … Andere suggesties?

Feedback: Euro Modeshow minder interessant op dat 
moment voor de kledingzaken. Andere suggesties: iets 
organiseren op het Stationsplein – nostalgische kermis –
volksdansen / dansplein – braderij in de Stationsstraat –
Stationsstraat Salsastraat – culinaire standjes in de winkels -
… 
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UiT-databank & 
ontdeksintniklaas

• Organiseer je iets met jouw zaak? Plaats het 
dan via de UiT-databank op UiT in Vlaanderen!

• Iedereen kan zich vrij registreren en zelf 
evenementen van elke soort toevoegen.
Registreer je hier voor de UiT-databank.

• Bovendien zijn we druk in de weer om de
UiT-databank te koppelen aan onze website 
ontdeksintniklaas.

• Zo zal jouw event ook op onze website te
vinden zijn!

https://www.uitinvlaanderen.be/
https://www.uitdatabank.be/login/nl?referer=https%3A%2F%2Fwww.uitdatabank.be%2Fdashboard%3Futm_campaign%3DUIV%26utm_source%3Duitinvlaanderen%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3Dtop
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl


VRAGEN OF 
FEEDBACK

Volgend handelaarsoverleg
30/03/2022


