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contactpersoon: Lies Van Poucke, deskundige economie, 470182818, lies.vanpoucke@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Ontvangstzaal 29-03-2022, 15:00 
 
aanwezig 
Lies Van Poucke, Veronique D’haeyer, vertegenwoordigers van De Foyer, Skippy’s, Imprévu, Plaza Central, De Casino, 
Lascaux 
 
verontschuldigd 
 
afwezig 
 
 
agenda 
1. Horecacoach 
2. Evenementen op de kalender 
3. Het is weer terrasjesweer 
4. Parasols 
5. Varia 
 
 
 
 opvolging 
 
1. Horecacoach 
Hannah Coene neemt afscheid als horecacoach. Aanspreekpunt wordt Lies Van Poucke. 
Zij zal de taken op halftijdse basis afhandelen → horeca@sint-niklaas.be  
 
Overlegmoment wordt op korte termijn herbekeken. We streven naar een constructief en 
positief overleg met meer betrokkenen. Eventueel in combinatie met handelaarsoverleg. 
Een inspirerend overleg dat minder plaats vind, maar relevanter is voor iedereen.  

mailto:horeca@sint-niklaas.be


 

 2 

 

 
2. Evenementen op de kalender 
 

1) R-Oh-De Loper weekend 19-20 februari  
  

• Optie voor Sengzen en horeca → aanpassing in de app nodig. Meerdere 
keren per dag Sengzen kunnen geven sengzen@sint-niklaas.be  

• Niet meer klanten door r-oh-de loper – bezoekers blijven in de 
Stationsstraat plakken. 
 

2) De Ronde -  3 april (06:00-14:00) 
 
Rond 10.50 uur zullen de renners passeren op de Grote Markt. 
13.05 uur: live passage Ronde van Vlaanderen Elite Mannen op de Markt in Oudenaarde 
13.25 uur: Start Ronde van Vlaanderen Elite vrouwen op de Markt in Oudenaarde 
16.45 uur: aankomst van de 106de Ronde van Vlaanderen “Elite Mannen” 
17.45 uur: aankomst van de 19de Ronde van Vlaanderen “Elite Dames” 
Animatie 
Er worden opnieuw een tiental ballons rechtgezet op de Grote Markt. De Reuzen zijn ook 
aanwezig. Deze ballons en de reuzen laten de Grote Markt mooi tot haar recht komen. 
OPGELET! 
Het stadscentrum vanaf het rondpunt aan het zwembad tot het O.L. Vrouwplein zal 
afgesloten zijn vanaf 06:00 tot ongeveer 14:00 uur. 
 
 

3) Archery Trophy – 9 april  
4) Buitenspeeldag – 20 april (13:30 – 17:00) 

 
5) Buitengewoon XL  - 15 mei 

Serveer jij dat weekend een speciaal hapje of een drankje dat binnen dit kader past, laat 
het ons weten en we nemen jouw zaak mee in de promotie. Een korte keten menu in de 
kijker of een lekker lokaal aperitiefje? Laat het ons weten! 
 

6) Bubbles & Bites – 5 juni 
 
Initiatief vanuit de stad valt dit jaar weg. Inzetten op inwerken nieuw aanspreekpunt 
horeca, achterstallige zaken oplossen en focus op terrassen en zomer in de stad/plein. 
We kijken naar een nieuw concept richting het voorjaar 2023. Initiatieven vanuit de 
horeca zelf kunnen wel ondersteund worden (zowel financieel als promotioneel) Zet jij 
met medeondernemers een initiatief op poten, laat het ons weten! 
 

7) Terrasjesdagen   24-26 juni  
Braderij in de stationsstraat, wil jij als horecauitbater een kraampje uitbaten? Dat kan! 
Kantien Royal en Sint-Niklaas Kubbt op de Markt 
 

mailto:sengzen@sint-niklaas.be
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/ronde-van-vlaanderen-sint-niklaas
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/ronde-van-vlaanderen-sint-niklaas
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/ronde-van-vlaanderen-sint-niklaas
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/agenda/alle-resultaten/archery-trophy
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/agenda/alle-resultaten/buitenspeeldag-sint-niklaas-2022
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/buitengewoon-xl
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/buitengewoon-xl-horeca-de-kijker
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8) Euromarkt -  05 augustus 14:00 -23:00 -  06 augustus 10:00 -23:00 - 07 augustus 10:00 -
18:00 
Oproep voor Europese specialiteiten - Schrijf je nu al in! 
120.000 bezoekers op de been 
 

3. Het is weer terrasjesweer 
 

- Uitgebreide terrassen ifv corona steunmaatregelen gaan in vanaf 1 april  tot 31 
oktober. Voorlopig laatste jaar. Veel aanvragen ontvangen, heb jij nog geen 
toelating ontvangen, geef snel een seintje. 

 
- Gelegenheidsterrassen tijdens evenementen → Vraag Hier jouw terras aan 

tijdens een event!  
 

- Wat met terrasbelasting? Terrasbelasting voor uitgebreide terrassen valt dit jaar 
weg. Je betaalt enkel voor de oppervlakte van je vast terras. De rekening volgt in 
het najaar of begin 2023.  

 
- Sint-Nicolaasplein: Herindeling is goedgekeurd. Wordt besproken met betrokken 

partners – Speeltuin, grondschilderingen, picknickbanken, podium met 
optredens onder de naam van Zomer op het plein. In samenwerking met dienst 
evenementen. 

 
- Om problematiek rond het plein aan te pakken komt er een overleg met politie 

met aantal voorstellen voor maatregelen. Invoeren van een kwaliteitslabel ter 
uitbreiding van het huidige Terrasreglement. Samen gaan we voor een fijn plein. 
 

o meer politiecontrole, meer vuilbakken (gratis dumping per weekend 
wordt bekeken), geen glas op straat? , sensibiliseringscampagne,  

 
 
4. Parasols 
De vraag kwam bij vele horeca uitbaters rond de markt wat er gebeurt met de parasols 
in de toekomst. Een nieuwe markt in 2024 vraagt nieuwe parasols. We werken met 
dezelfde firma, maar met nieuwe frisse kleuren. Horeca uitbaters kunnen kiezen uit 
doeken in 4 kleuren.  
 
9866 - Prussian Blue; 
9654 - Anthracite Grey; 
9865 - Blue Grey. 
9853 - Black 
 
Is je doek momenteel versleten, bestel dan al een in één van de nieuwe kleuren. We 
werken met een uitdoofscenario, zodat we tegen 2024 grotendeels in een nieuw 
kleurtje zitten 
 

https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/agenda/alle-resultaten/euromarkt
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/inschrijving-europa-op-je-bord
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/vergunningen-en-belastingen/uitgebreide-zomerterrassen-corona-steunmaatregel
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/form/aanvraag-gelegenheidsterras
file://///sint-niklaas.loc/data/Omgeving/Plannen%20en%20ontwikkelen/Kerntaken/economie/horeca/Horecaoverleg/2022/2022.03.29%20-%20horecaoverleg%20april/Presentatie%20Horecaoverleg%201%20maart%202022.pptx
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Voor de rest blijft de huidige overeenkomst gelden. 
O.a. Bedrukking (max 25%). Parasols sluiten ’s avonds. Parasols werden door de stad 
aangekocht en overgedragen naar de horeca uitbaters in 2019. Zij staan zelf in voor het 
onderhoud en de reiniging info@kdsparasols.be. Meerdere parasols rond zijn 
ondertussen dringend aan reiniging en herstel toe. 
 
Dit geld alvast voor de twee horecapleinen: Grote Markt en Stationsplein.  
Houtbriel wordt ook meegenomen in overleg met de eigenaars daar, vergadering volgt. 
 
 
5. Varia 
 
Nieuwstraat meenemen in aankleding van het plein / zomer in de stad 
 
Wat met uitbreken van de parasols tijdens de heraanleg van de markt. 
 
Sint-Nicolaasplein:  

- Opmerking dat ze niet énkel jeugd willen aantrekken (meenemen naar 
programmatie zomerprogramma. 

- Politie en horeca uitbaters op één lijn, er wordt meer controle gevraagd 
- Speeltuin wordt geleverd in de week van 30 mei. 
- Terrasindeling wordt z.s.m gecommuniceerd 
- Afvalproblematiek Apostelplein: uitbaters nemen verantwoordelijkheid om afval 

van hun terras te verwijderen, maar willen niet opdraaien voor de kosten van het 
afval van hun klanten. We kijken naar extra containers in het weekend met slot 
of mogelijkheid tot 1 gratis dumping per horecazaak in de ondergrondse 
afvalcontainers. 

 
 

mailto:info@kdsparasols.be


HORECA-
OVERLEG

Dinsdag 29 maart
Ontvangstzaal, Stadhuis



Agenda
• Horecacoach

• Evenementen op de agenda

• Terrasjesweer

• Parasols

• Varia



Horecacoach

• Hannah Coene nieuwe functie binnen de 
stad

• Dienst economie neemt over met 
aanspreekpunt Lies van Poucke

• Overlegmoment in een nieuw kleedje

• Horeca@sint-niklaas.be

mailto:Horeca@sint-niklaas.be


Agenda
• Horecacoach

• Evenementen op de kalender

• Terrasjesweer

• Parasols

• Varia



Evenementen  
op de kalender
• R-Oh-De Loper weekend 

• Feedback? Vragen over Sengzen?

• De Ronde - 3 april

• Buitengewoon XL  - 15 mei
• Oproep voor lokale  acties

• Bubbles & Bites – 5 juni
• Editie 2022 gaat niet door

• Terrasjesdagen  - 24-26 juni 

• Euromarkt – 4-5-6 augustus
• Oproep voor Europese specialiteiten
• Schrijf je nu al in!

https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/ronde-van-vlaanderen-sint-niklaas
https://www.ondernemeninsintniklaas.be/nieuws/buitengewoon-xl-horeca-de-kijker
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/inschrijving-europa-op-je-bord


Agenda
• Horecacoach

• Evenementen op de kalender

• Terrasjesweer

• Parasols

• Varia



Terrasjes weer

• Uitgebreide terrassen vanaf 1 april tot 31 
oktober 

• Gelegenheidsterrassen tijdens evenementen 
→Vraag Hier jouw terras aan tijdens een 
event!

• Sint-Nicolaasplein 

• Terrasreglement met kwaliteitslabel 
• Voor een fijn en proper plein

https://www.ondernemeninsintniklaas.be/vergunningen-en-belastingen/uitgebreide-zomerterrassen-corona-steunmaatregel
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/form/aanvraag-gelegenheidsterras


Agenda
• Horecacoach

• Evenementen op de kalender

• Terrasjesweer

• Parasols

• Varia



Parasols

• Uitdoofscenario voor rode parasols

• 2024 nieuwe markt → nieuwe parasols op 
horecapleinen

• Horeca kan kiezen uit 4 kleuren

• Parasol nu stuk? Vervang hem al in de nieuwe 
kleur!

• Herstellen en reinigen van de parasols via o.a. 
info@kdsparasols.be

mailto:info@kdsparasols.be


Agenda
• Horecacoach

• Evenementen op de kalender

• Terrasjesweer

• Parasols

• Varia



Varia?



VRAGEN OF 
FEEDBACK

Volgend horecaoverleg
03/05/2022


