
HORECA-
OVERLEG

Dinsdag 1 maart
Ontvangstzaal, Stadhuis



Agenda
• Coronamaatregelen

• Het R-Oh-de Loperweekend

• Lancering Sengzen

• #hashtags op social media

• UIT in Sint-Niklaas

• Oproep Bubbles & Bites

• Oproep Euromarkt

• Gelegenheidsterrassen

• Guidea infobrochures

• Varia





Coronamaatregelen
• Geen verplicht sluitingsuur meer

• Nachtvergunning indien later dan 1u of 2u ‘s nachts

• Maskers enkel voor personeel

• Geen limiet aantal personen per tafel

• Rechtopstaand consumeren toegelaten

• Collectief waterpijp opnieuw toegelaten

• Discotheken en dancings zijn opnieuw open

WEL

• CST binnen + buiten vanaf 100p

• Ventilatie en CO² meting binnen

• Maximumcapaciteit van 70% voor dynamische binnenactiviteiten
• Uitgezonder huwelijken of uitvaart



Coronamaatregelen
Info en links

• Barometer HORECA

• www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer/

• horecagids

• FAQ rond het Covid Safe Ticket (CST)

https://fdn01.fed.be/documents/c395e6a247f6a75f8728c2d8411a7564/FODKAN_BAROMETER_HORECA_NL_DEF2_ZONDER.pdf
http://www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer/
https://economie.fgov.be/nl/file/181886/download?token=uzzf3heG
https://www.horecavlaanderen.be/nieuws/vlaanderen-publiceert-faq-over-het-covid-safe-ticket


Horeca buiten:
TENTEN
Tenten en terrassen worden beschouwd als buiten(ruimte) indien ze:

• ofwel aan minstens twee zijden volledig open zijn

• ofwel aan één zijde volledig open zijn,
waarvan de diepte maximaal twee maal groter is dan de hoogte van de open zijde

• ofwel niet overdekt zijn
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R-Oh-de 
loperweekend
19-20 maart
• Openingsuren

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

• Rode loper: Stationsstraat + voor winkels

• Modeshow in de Stationsstraat

• Pianofest en 123Piano
• Piano’s vrij beschikbaar in Stationsstraat
• Piano-go-cart doorheen de stadskern

• Art Deco avonden
• Vrijdag 18 tem zondag 20 maart
• https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/bi

nnenkort/art-deco-avonden

https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/art-deco-avonden
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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)

Feedback:
• Meer info gewenst over mogelijkheid meermaals 

toekennen sengzen aan dezelfde klant op één dag 
→ rechtstreeks op te nemen met Ziggy

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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#hashtags
op social media

Facebook, Instagram, TikTok…

#ontdeksintniklaas
voor vrije tijd, ontspannende activiteiten

#schakelenvoorgroei
voor innovatie: verbouwing, uitbreiden zaak, 
lanceren nieuw concept

#sintniklaaszomert 
#sintniklaaswintert
voor acties en promo in zomer- of winterseizoen

#rohdeloperweekend  
#terrasjesdagen 
#dagvandeklant
voor  jouw enthousiasme over of initiatieven op 
deze gelegenheden
Feedback:
• #9100 kan ook gebruikt worden, maar soms 

technische problemen wegens cijfers ipv tekst, 
voor sommige doeleinden daardoor minder 
efficiënt
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UIT
in Sint-Niklaas
UIT-databank
• Activiteiten

• Evenementen

Bv. lezing van auteur
Bv. optreden in jouw zaak
Bv. opendeurdag bedrijf
Bv. expo of tentoonstelling
Bv. Bubbles & Bites

Communicatie
• Uit-magazine

• Ontdek Sint-Niklaas website
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Oproep: Bubbles & Bites

Zondag 22 mei of 5 juni 
Gekend concept

• Kwalitatief aanbod

• 5 duo’s

• Voorverkoop & uitgestippelde routes

Oproep: kandidaat-deelnemers

• Volwaardig engagement

• Constructief overleg bij opstart

• Communicatie en tijdig aanleveren info

• Fotomoment met duo’s + food/drink 

→ Info & inschrijving op ondernemerswebsite

https://www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/oproep-bubbles-bites-2022
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Oproep: Euromarkt
4 – 5 – 6 augustus
• Op de Grote Markt
• Kramen van uit heel Europa
• In verleden 120.000 bezoekers
• Acties vanuit allerlei disciplines

Europa op je bord
Kies een land en zet een typisch gerecht of drankje op je 
kaart.
→ Schrijf je nu al in!
Zo kunnen we je meenemen in het promoverhaal

Zelf met een kraam op de Euromarkt?
www.ontdeksintniklaas.be/nl/euromarkt-2022

https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/inschrijving-europa-op-je-bord
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/euromarkt-2022
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Gelegenheidsterrassen

Ronde van Vlaanderen
• Gratis terrasuitbreiding

• Verplicht aan te vragen, 
voor alle evenementen apart.

Hier je gelegenheidsterras voor de Ronde van 
Vlaanderen aanvragen.

Opgelet, voor sommigen zal dat dit jaar 
overlappen met de corona-uitbreidingen.

Uitgebreide coronaterrassen

Aanvragen enkel ONLINE via formulier

https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/form/aanvraag-gelegenheidsterras
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/vergunningen-en-belastingen/uitgebreide-zomerterrassen-corona-steunmaatregel
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Guidea infobrochures
• ‘Hoe vang ik drukke momenten op in mijn onderneming’

• ‘Eerste hulp bij arbeidsovereenkomsten. 
Wat zijn je rechten en plichten?’

Deze info en meer op de website van Guidea

www.guidea.be

https://issuu.com/guidea0/docs/hoe_vang_ik_drukke_momenten_in_mijn_onderneming_op?fr=sN2ExNTQ1NTI4OTk
https://issuu.com/guidea0/docs/eerste_hulp_bij_arbeidsovereenkomsten_issuu_202005?fr=sN2U4MDQ1NTI4OTk
http://www.guidea.be/
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Varia?
Feedback:

• Info gevraagd over kleur parasols bij nieuwe 
markt, zodat investeringen in nieuwe 
doeken future proof zijn. Wordt bekeken. 



VRAGEN OF 
FEEDBACK

Volgend horecaoverleg
29/03/2022


